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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 
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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: 
 pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, 
 odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga", 
 dowolna modlitwa w intencji Ojca św. Franciszka, 
 Spowiedź i Komunia święta. 

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.  
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W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza  
i modlitwę za zmarłych możemy uzyskać odpust cząstkowy.                                                                                            

                         

Modlitwy za zmarłych  

„WYPOMINKI” 

Wypominki to tradycyjna modlitwa 
błagalna za naszych bliskich zmarłych, 
którzy oczekują jeszcze na zbawienie. 
Będziemy prosić Boga, by zostały 
skrócone ich męki i zostali przyjęci do 
Królestwa Bożego. Z okazji modlitwy za 
naszych bliskich przyjmujemy na 
wypominki jednorazowe i roczne po 

każdej mszy św. w  zakrystii oraz w kancelarii parafialnej  
w godzinach otwarcia. Wypominki roczne odmawiane są w każdą 
niedzielę przed Mszą świętą o godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 17.00,  
a jednorazowe odmawiamy przed mszą wieczorną w listopadzie. 

 

ŚWIĘTO DUCHÓW  
CZY  ZAGROŻENIE DUCHOWE? 

o. Aleksander Posacki SJ 

  Halloween – igraszki z diabłem. 
Halloween (ang. hallow – uświęcić, uświęcać, poświęcić) to tradycja, 

„święto” czy też inicjacja (poświęcenie, wtajemniczenie), obecne coraz 
częściej w kulturze zachodniej (w tym także w Polsce). Praktyka ta wywodzi 
się z USA, gdzie przejęto tę tradycję z kultów magicznych i satanistycznych, 
m.in. z obrzędów druidów (celtyckich kapłanów), którzy uprawiali spirytyzm, 
a nawet składanie ofiar z ludzi ku czci boga śmierci. Nie jest przypadkiem, 
że Anton Sz. LaVey, autor „Biblii szatana„, powiedział, że„Halloween jest 
najważniejszym dniem w roku dla kościoła szatana”. Nie dziwi więc, że Noc 
Halloween (z 31 października na 1 listopada) łączy się w kalendarzu 
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rytuałów satanistycznych z praktyką tzw. czarnych mszy i orgii seksualnych 
związanych z jednoczeniem się z demonami. Łączy się to także ze 
składaniem ofiar z ludzi (w większości dzieci) w kulcie satanistycznym,  
o czym świadczą wypowiedzi byłych satanistów, naocznych świadków tych 
zdarzeń. Oznacza to, że chodzi tu o rodzaj inicjacji, czyli pewnego otwarcia 
na określony duchowy świat. Dokonuje się to poprzez dobrowolną, ducho-
wą przynależność, wyrażoną w pewnych znakach, symbolach, gestach  
i czynach, gdzie tego typu obrzęd ofiarniczy pieczętuje więź z bóstwem, do 
którego się odnosi. W stosunku do tradycji chrześcijańskiej mamy tu do 
czynienia z inicjacją, jako zjawiskiem duchowym, symetrycznie 
przeciwnym (co w satanizmie zewnętrznie wyraża rytuał „czarnej mszy”, 
będącej parodią obrzędu rzymskiej Mszy św.). Stąd można tu mówić  
o kontrinicjacji, zwłaszcza że rzecz dotyczy szatana – przeciwnika Boga. 
Satanizm jawny i ukryty. Dla wielu jednak te fakty czy argumenty nie mają 
żadnego znaczenia. Więcej, niektórzy ludzie, a często także i teologowie, 
całkowicie negują istnienie szatana, jako realnego bytu osobowego. Wśród 

nich są też tacy, którzy twierdzą, iż to właśnie teoria o istnieniu tych duchów 
spowodowała nadmierne zainteresowanie satanizmem, magią czy 
okultyzmem. Taka opinia jest jednak sprowadzaniem faktów obiektywnych 
do subiektywnych mniemań. Podobne przekonanie wynika bowiem z igno-
rancji(niepozbawionej arogancji) i to ono właśnie niesie niebezpieczne na-
stępstwa. Sprawia bowiem, że bagatelizuje się problem najwyższej wagi do-
tyczącej zbawienia ludzkiego. Tymczasem zdrowa teologia, demonologia 
oraz praktyka egzorcystów potwierdzają coś zupełnie odwrotnego. To nie 
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wiara w szatana kieruje do zainteresowania okultyzmem (a przynajmniej nie 
zawsze), ale zainteresowanie okultyzmem prowadzi do zupełnie 
nieoczekiwanego, niechcianego czy nawet unikanego kontaktu z 
szatanem. Najniebezpieczniejszy zresztą okultyzm to ten, który nic nie mówi 
o szatanie; ten jednak prędzej czy później się ujawni, czy praktykujący okul-
tyzm chce, czy też nie chce tego. Potwierdzają to fakty empiryczne, praktyka 
duszpasterska lub konkretne rozeznanie duchowe – oparte na prawdziwej 
teologii, niezredukowanej jeszcze do antropologii kulturowej – dokonujące 
się często w dramatycznym czy nawet niebezpiecznym kontakcie z tą 
rzeczywistością. Nie dziwi więc, że Halloween jest faktem ważnym nie tylko 
dla satanistów, ale wszelkiej maści neopogan, okultystów i spirytystów. 
Wynika to m.in. z faktu, że „święto” Halloween ma swoje korzenie  
w kulturze Celtów (modnej wśród okultystów), którzy witali Nowy Rok 
właśnie 1 listopada. W wigilię tego święta ci poganie czcili boga śmierci   
i ciemności Sambaina. Wierzyli, że owo bóstwo tej właśnie nocy pozwala 
duchom zmarłych powrócić tam, gdzie żyli wcześniej. Celtyccy 
kapłani (zwani druidami) nakazywali wówczas rozpalenie wielkich ognisk. Na 
ołtarzach poświęcano bogowi śmierci resztki plonów, zwierzęta, a czasem 
nawet ludzi. Wokół stosu, odurzeni w stanie transu Celtowie tańczyli taniec 
śmierci, zapraszając – i wypuszczając zarazem – duchy ciemności. Ofiary  
z ludzi mają bowiem charakter per excellence satanistyczny. Nie można więc 
w żadnym przypadku założyć, że chodziło tu o coś dobrego, np.  
o przedchrześcijańską naturalną mistykę, ale właśnie o kontrinicjację:  
w pogańskiej czy przedchrześcijańskiej formie. Jest to więc tradycja 
„ciemnej duchowości” czy „mrocznej mistyki” (znamy ją już dobrze z książek 
o Harrym Potterze), kontynuowana w postchrześcijańskiej tradycji   
kontrinicjacyjnej;   nie   tylko w „czystym” satanizmie, ale też w zachodnim 
okultyzmie i spirytyzmie. Nie chodzi więc tylko o jawne przyzywanie złych 
duchów ku pomocy, jak czynią to sataniści. Może się to dokonywać  
w sposób ukryty, o czym pisali wiele św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu. 
Chodzi tu o inicjację, a właściwie kontrinicjację wiążącą ludzi z mocami 
ciemności, co jest tym bardziej groźne, jeśli takie duchowe zagrożenie 
dotyczy dzieci. To jest problem duchowy. W tradycji amerykańskiej to 
kalendarzowe już „święto” Halloween wygląda pozornie niewinnie i wydaje 
się  powierzchownie jedynie zewnętrznym odreagowaniem frustracji czy  
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zaspokojeniem potrzeby tajemniczości i innych potrzeb psychologicznych, 
którym sprzyja częściowo np. przebieranie się za czarownicę, wampira, 
ducha czy diabła. Problem polega jednak na tym, że wszystkie te postaci 
związane są z osobą szatana w tradycji duchowości chrześcijańskiej  
i mentalności europejskiej. Dlatego obcowanie z tymi tematami, choćby 
tylko  na  poziomie znaczeń i  zabawy  –  może   przygotować otwarcie się na 
tę niebezpieczną i realistycznie pojętą rzeczywistość duchowa. Dokonuje się 
to właśnie poprzez sferę mentalno-wyobrażeniową, przywołującą pewne 
obrazy i pojęcia, mające odniesienie realistyczne lub ontologiczne do realnej 
postaci szatana. Nie ma żadnego intelektualnego powodu (poza prywatnymi 
poglądami czy przesądami intelektualnymi w tej kwestii), by zanegować taką 
możliwość. (…) „Ciemna duchowość” wciąga i przyciąga inne mroczne 
koncepcje czy duchowe światy. Problemem jest tu nie tylko realizm magii, 
ale też realizm kontrinicjacji, jak to jest również w „Harrym Poterze” (więcej 
o tym problemie w moim artykule „Harry Potter i kontrinicjacja” w: „Nasz 
Dziennik”, 28-29.02.2004, s. 20-21). Halloween jest dziś bowiem konstrukcją 
sztuczną, eklektyczną czy synkretyczną. Jest to jednak jeszcze bardziej 
niebezpieczne. Naprowadza bowiem i otwiera jednocześnie na wiele typów, 
niebezpiecznych tradycji inicjacyjnych czy duchowych wierzeń. Problem 
polega jednak na tym, że wielu psychologów, psychiatrów czy socjologów – 
wypowiadających się na temat Halloween - naiwnie ignoruje realizm świata 
duchowego. Sami, nierzadko zagubieni, szukają potem pomocy u duszpa - 
sterzy czy egzorcystów. Żałują często – po jakimś czasie – że byli tak ślepi 
i głusi na rzeczywistość duchową, co odbiło się na losie ich pacjentów czy 
studentów. (…) Na szczęście nie wszyscy tak błądzą bądź wracają do 
prawdy okrężnymi drogami. W jednym ze szpitali psychiatrycznych w Polsce 
ordynator napisał wreszcie w karcie pacjentki: zniewolona przez ducha. 
Problemem dla teologów, duszpasterzy i egzorcystów jest jednak to, że 
współczesna psychiatria (a nie tylko psychiatrzy) neguje powyższe fakty 
duchowe, gdyż jest niebezpiecznie „zideologizowana” pozytywizmem  
i naiwnym materializmem (potwierdza to światowej sławy badacz sekt  
i okultyzmu, M. lntrovigne). Przykład idzie z USA, „ojczyzny” Halloween, co 
może nie jest przypadkowe. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne  
w wydanym specjalnie podręczniku stwierdza, że dla człowieka pierwotnego  
i dla dziecka „myślenie magiczne” jest czymś „normalnym”, ale kiedy  



 

St
ro

n
a7

 

„człowiek dojrzały” wierzy w jasnowidztwo, w telepatię czy w percepcje 
pozazmysłową (ESP), to w takim przypadku narzuca się diagnoza schizofre-
nii. Literatura psychiatryczna jednostronnie – na zasadzie pseudoracjona - 
listyanego przesądu, który naiwnie „psychopatologizuje” zjawiska duchowe, 
bezprawnie pozbawiając realizmu niebezpieczne błędy intelektualne i 
grzechy duchowe – posunęła się aż do stwierdzenia, że wiara w rein-
karnację, astrologię, UFO oraz czary usprawiedliwia diagnozę schizofrenii 
lub nerwicy. Jeszcze dalej posuwa się, kiedy uważa za pewnik już zupełnie 
błędną (i obłędną) tezę, że przekonanie w skuteczność modlitwy stanowi 
element „patologii magicznej” (por. American Psychiatrie Association, Dia-
gnostic and Statistical Manuał of Mental Disorders [DSM-III-R], American 
Psychiatrie Press, Washington 1987, s. 401).To już nie jest nauka, ale 
ideologia. Czy można więc oczekiwać „rozeznania duchowego” w spo-
łeczeństwie przy tak silnym natężeniu „oświeconej ciemnoty”? Interpretacje 
psychologiczne, psychiatryczne, antropologiczne czy kulturowe z pewnością 
mają swoje miejsce w zjawisku Halloween (psychologia „cienia”, „logika 
nocy”, celebracja „chaosu”, „dionizyjskie upojenie”). Nie można jednak 
pomijać czynnika duchowości czy realizmu ontologicznego, który może 
przebijać z ram zewnętrznych tej tradycji, będącej w istocie formą inicjacji w 
świat okultystyczny czy demoniczny. Tym bardziej nie należy w podobny 
sposób jak psychiatria – bezprawnie w sensie intelektualnym – wyrokować o 
rzeczywistościach duchowych i ontologicznych, przyczyniając się do 
pomieszania pojęć, np. mylenia modlitwy z magicznym zaklęciem, modlitwy 
za zmarłych z wywoływaniem duchów. Także praktyki astrologiczne czy w 
ogóle – okultystyczne – należy oceniać na zupełnie innym poziomie. 

Modlitwa czy zaklęcia i spirytyzm? 
Wynika z tego, że wspomniane nauki humanistyczne, z psychiatrią na czele, 
nie są w stanie ocenić duchowego znaczenia świata symbolicznego i jego roli 
w tradycjach duchowo-inicjacyjnych. Tymczasem już zwykłe symbole czy 
raczej znaki – związane z praktykowaniem Halloween – jak śmierć, krew 
czy duchy (np. przebieranie się w różne kostiumy ma na celu zmylenie 
duchów, które wedle tych wierzeń mają przychodzić do ludzi ostatniego 
dnia października), otwierają – z pomocą psychologicznych skojarzeń – na 
rzeczywistość duchową, która przekracza wymiar psychologiczny, odnosząc  
się do sfery światopoglądu czy religii. Chodzi więc o wymiar duchowy, który 
przybiera postać stosunku do świata duchów. Fantazje Halloween dotyczą 
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zmarłych, którzy powracają. Zamiast modlitwy za zmarłych, mamy ich 
przyzywanie, zaklinanie, a więc spirytyzm, co jest formalnie podobne, ale 
merytorycznie absolutnie różne i całkowicie przeciwstawne. Amerykańscy 
protestanci nie wierzą w kontakt z duchami i może próbują zaklinać własne 
lęki, przywołując fantomy, w których istnienie nie wierzą. Może być jednak 
gorzej. Niewiara połączona z przyzywaniem duchów, nie oznacza, że duch 
nie przyjdzie. Często i chętnie przychodzi, co potwierdza doświadczenie 
seansów spirytystycznych. Nie trzeba go specjalnie zapraszać. Warunki 
kontrinicjacji są bardzo proste. Wystarczy okazać minimum zainteresowa- 
nia. Reszta przyjdzie sama. Potem czas na kolejne stopnie wtajemniczenia.  

Święto chrześcijańskie kontynuuje inicjację chrzcielną i jej cele: 
pogłębić relację duchowo-modlitewną z Bogiem i ze Świętymi, pomodlić 
się za Zmarłych, w czyśćcu cierpiących. Oznacza to też: oddzielić się od Zła 
– po raz kolejny – co wyraża odwieczna tradycja inicjacji chrzcielnej.  
Halloween, agresywnie i hałaśliwie wypełniający Święte Dni, przywołuje 
dylemat: inicjacja czy kontrinicjacja? Wywoływanie duchów czy modlitwa za 
zmarłych? Spirytyzm jest drogą duchowego zwodzenia, ulubioną maską 
demonów. Pobożni protestanci takich przywoływanych „zmarłych” 
traktowali jako manifestacje złych duchów, zakazując stanowczo 
spirytyzmu. Najbardziej bolesne jest jednak wciąganie do okultyzmu  
i spirytyzmu dzieci – także poprzez szkoły – co bolało także (i boli)  
w przypadku absurdalnej propagandy – zwykle bez zgody rodziców – 
Harry’ego Pottera w szkołach (także poprzez zmuszanie dzieci do oglądania 
tandetnych, mrocznych i brutalnych filmów na ten temat).  
Brońmy dzieci przed mrokami pogańskich duchowości, oferując im radość 
i światło chrześcijańskiej nadziei. Nie jest bowiem przypadkiem, że  
w pogańskich i satanistycznych „świętach” ku czci Ciemności, dzieci 
naśladują umarłych lub składa się je w ofierze, w chrześcijańskich zaś – co 
zauważył już wybitny antropolog C. Levi-Strauss – są znakiem witalności, 
życia i nadziei. W uroczystość Wszystkich Świętych (a nie jak błędnie jeszcze 
się tę uroczystość nazywa: Święto Zmarłych) „Kościół oddaje cześć wszyst-
kim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na 
ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości”.  
Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy 
„otaczają nas opieką” (zob. Mszał Rzymski). W Dniu Zadusznym zaś Kościół 
„uczciwszy triumf tych wiernych, którzy już weszli do nieba, wspomina 
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wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy” (tamże). W aurze 
spirytyzmu Halloween dzieci stają się umarłymi (zewnętrznie, a może i 
wewnętrznie), zaś dzięki modlitwie w Dniu Zadusznym, umarli stają się w 
pełni dziećmi Bożymi.  Nie jest więc dobrze, jeśli Zabawa, która jest 
raczej Profanacją, wypiera Powagę i Świętość chrześcijańskiej tradycji 
Święta Zbawionych. Nie jest w porządku, gdy magia wypiera religię, a 
zaklinanie – modlitwę, spirytyzm zaś eliminuje Obcowanie Świętych. 
To są symetryczne wręcz przeciwieństwa, mimo zewnętrznych 
podobieństw: inicjacja i kontrinicjacja. Fałszywe „święto” Halloween 
 przynosi podwójne zagrożenie duchowe: neopogaństwo, okultyzm, 
spirytyzm, tradycję kontrinicjacyjną oraz wyparcie naszej tradycji 
modlitewnej, opartej na inicjacji chrzcielnej, która zresztą była zawsze 
jedynie skuteczną obroną przed okultyzmem i spirytyzmem. Trzeba się 
temu zagrożeniu duchowemu mądrze i z miłością przeciwstawiać Tym 
bardziej że wciągani są, w to wszystko chrześcijanie i katolicy, którzy idąc 
świadomie lub bezwiednie za modą czy też presją medialno-finansową, 
utrwalają mniej lub bardziej świadomie jakiś nowy porządek religijno-
kulturowy, który stoi za tą pozornie niewinną tradycją. Katolickie święto 
Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny powinny więc być okazją – co 
potwierdza opinia wybitnych teologów, wielu znanych biskupów, a nie tylko 
zaniepokojonych duszpasterzy – nie do ulegania obcym tradycjom 
okultystycznym czy neopogańskim, ale szansą by, własną tradycję 
chrześcijańską, katolicką i polską podkreślić – pomimo silnych nacisków, 
różnej zresztą od natury. Chodzi tu także o tak ważną – dla konkretnej 
pomocy zmarłym w formie modlitwy wstawienniczej – obronę teologii 
czyśćca, przeciwko teoriireinkarnacji (zwykle obecnej w doktrynach 
okultystycznych), uderzającej w escharologię chrześcijańską. Trzeba nam 
więcej wrażliwości duchowej i świadomości teologicznej, by to wszystko 
właściwie ocenić. 
( źródło: o. Aleksander Posack SJ, „Realizm świata duchowego – ŚWIĘTO DUCHÓW – CZY  
ZAGROŻENIE DUCHOWE? Halloween jako kontrinicjacja”. Nasz Dziennik 30.X-1.XI.2004;  
str. 18-19) 
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Modlitwa do św. Michała Archanioła 
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,  

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha  
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, 

 pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 

świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 
 

Katechizm Kościoła Katolickiego 
W artykule 2116 KKK mówi: „ Należy odrzucić wszystkie formy 
wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie 
zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość 42 . 
Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie 
przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są 
przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad 
ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki 
te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – 
które należą się jedynie Bogu. 
 
W artykule 2117 KKK: Wszystkie praktyki 
magii lub czarów, przez które dąży się do 
pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się 
nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad 
bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu 
zdrowia – są w poważnej sprzeczności z 
cnotą religijności. Praktyki te należy potępić 
tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im 
intencja zaszkodzenia drugiemu 
człowiekowi lub uciekanie się do interwencji 
demonów. Jest również naganne noszenie 
amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą 
praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego 
Kościół upomina wiernych, by wystrzegali 
się ich. Uciekanie się do tak zwanych 
tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych 
mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka..” 
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Krótkie medytacje 

Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2017 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 

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

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

Moje zbawienie...  

Nie potrafimy cieszyć się z tego co mamy, a co dopiero z tego 
czego nie mamy. Trudno nam pojąć rzeczywistość niewidzialną i to taką, 
która jest dla nas przyszłością. Nie możemy jej zobaczyć, poznać, 
dotknąć, zbadać, zmierzyć, objąć ramionami i zachwycić się, gdyż jak 
pisze św. Paweł: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce 
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, 
którzy Go miłują”. (1 Kor 2,9) Może dlatego staje się  to wszystko jakby 
odległe i nieosiągalne szczególnie wtedy, gdy na nas przychodzą chwile 
niepowodzeń, słabości i zwątpienia. A przecież już dotykamy tej 
wspaniałej niewidzialnej rzeczywistości, gdy przyjmujemy 
zmartwychwstałego Jezusa w komunii świętej: „Kto spożywa moje 
Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak  
i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”. (J 6,54.57)  
Zbawienie, czyli szczęście wieczne osiągnie tylko ten, kto zawierzy 
Jezusowi całe swoje życie i będzie żył według Jego woli, będzie Go 
naśladował i wypełniał przykazania: „Nie każdy, który Mi mówi: 
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"Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto 
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. ( Mt 7,21 )  

W codziennych obowiązkach, trudach pracy i nauki, w modlitwie  
i w wypoczynku musimy zachować dużo cierpliwości, gdyż nasza wiara 
zostanie wynagrodzona szczególnie w godzinach próby, jak pisze św. 
Jakub: „Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem 
zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana 
tym, którzy Go miłują.” ( Jk 1,12 ) Jeżeli Bóg przez swoje słowo mówi 
wprost, iż osiągniemy niebo, to znaczy, że tak się stanie, jednak  
z naszej strony musimy uczynić wszystko, by na tę nagrodę życia 
wiecznego zasłużyć. Co musimy zrobić, by zasłużyć na szczęście 
wieczne? Wystarczy stać się takim człowiekiem jakiego życzy sobie 
Bóg, czyli człowiekiem o rękach nieskalanych i czystego serca, który 
nie skłonił swej duszy ku marnościom, który szuka Boga i Jego oblicza 
(Ps 24, 1-6).                                                                                        PW 

XXXI Niedziela Zwykła, Rok A – 05.11.2017 r. 
Jezus przemówił do 
tłumów i do swych 

uczniów tymi słowami: 
„Na katedrze Mojżesza 

zasiedli uczeni  
w Piśmie i faryzeusze.  

Czyńcie więc  
i zachowujcie wszystko, 

co wam polecą, lecz 
uczynków ich nie 

naśladujcie. Mówią 
bowiem, ale sami nie 

czynią. Wiążą ciężary 
wielkie i nie do 

uniesienia i kładą je 
ludziom na ramiona, 

lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym 
celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle 

u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach  
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i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby 
ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem 

jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi  
nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.  

Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz 
Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą.  

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.  
Mt 23,1-12 

Być wiernym Bożej misji… 
Oczywiście, słowa Pana Jezusa mogą, i powinny, poruszać  

i zawstydzać tych, którym powierzono głoszenie słowa Bożego. Ale też 
jesteśmy świadomi, że każdy z nas już na chrzcie świętym otrzymał 
misję prorocką: zadanie głoszenia Chrystusa – nie tylko słowami, ale 
całym sobą. Jeśli naszą misję opisują słowa Zbawiciela: „Czyńcie (...)  
i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie 
naśladujcie”, to oznacza naszą kompromitację jako proroków, 
sprzeniewierzenie się misji. Niechęć „ruszenia palcem” cudzych 
ciężarów wskazuje na postawę arogancji i braku współczucia dla cudzej 
słabości, piętrzenie wymagań wobec innych przy skłonności do łatwego 
samousprawiedliwienia. Słowa Zbawiciela muszą więc wywołać w nas 
pytania o sytuacje, w których jesteśmy przesadnie krytyczni wobec 
innych, a rozgrzeszamy siebie, kiedy z bezlitosną satysfakcją 
wyłapujemy przejawy cudzej małości, kiedy źródła problemów 
dopatrujemy się na zewnątrz siebie. To nie świętość czyni człowieka 
pysznym i obcym wobec innych, ale grzech, którego nie chcemy uznać, 
i nierzadko odpowiedzialnością za niego absurdalnie obarczamy innych, 
podobnie jak Adam po spożyciu zakazanego owocu przypisuje winę 
kobiecie i Bogu, który ją przy nim postawił. Zbawiciel, który „sam się 
obarczył naszym cierpieniem i dźwigał nasze słabości” (por. Iz 53,4), 
prowadząc nas do świętości, uwalnia nas od chorobliwej skłonności do 
porównywania z innymi i wzrastania kosztem umniejszania innych 
i pozwala odkrywać radość prawdziwego braterstwa.                 Oremus 
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XXXII Niedziela Zwykła, Rok A – 12.11.2017 r. 
Jezus opowiedział swoim 
uczniom tę przypowieść: 

„Podobne będzie królestwo 
niebieskie do dziesięciu 

panien, które wzięły swoje 
lampy i wyszły na 

spotkanie pana młodego. 
Pięć z nich było nierozsą- 

dnych, a pięć roztropnych. 
Nierozsądne wzięły lampy, 
ale nie wzięły z sobą oliwy. 

Roztropne zaś razem z 
lampami zabrały również 

oliwę w swoich naczyniach. 
Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz  

o północy rozległo się wołanie: «Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na 
spotkanie!». Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A 

nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swejoliwy, bo nasze lampy 
gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. 

Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł pan 
młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi 

zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, 
otwórz nam!». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam, nie znam 

was». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. Mt 25,1-13 

Czy jestem przygotowany? 
Kontekstem tej ewangelicznej przypowieści jest koniec czasów: 

przyjście Oblubieńca oznacza Paruzję, czyli powtórne przyjście Syna 
Bożego na ziemię. Przedłużające się oczekiwanie na ten moment tworzy 
pewne napięcie: może być ono przeżywane z nadzieją albo z lękiem, co 
będzie przejawem mądrości albo jej braku. Mądrość oczekujących nie 
oznacza przechytrzenia Pana Boga i wykradzenia mu niejako tajemnicy 
czasu Jego przyjścia. Biblijna mądrość jest umiejętnością wygrania 
swojego życia, w kontekście eschatologicznym: zorientowania życia na 
ten właśnie moment spotkania z Chrystusem, aby go nie przegapić 
ani nie przespać. Lampy trzymane przez panny tworzące weselny 
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orszak przypominają nam świece zapalone podczas naszego chrztu – 
symbolizują światło wiary, które mamy podtrzymywać przez całe życie. 
Oliwą, która pozwala im płonąć, jest miłość. Zaopatrzyć się w oliwę – to 
znaczy zaczerpnąć jej u źródła. Dlatego właśnie potrzebujemy modlitwy, 
która może się stawać prawdziwym doświadczeniem Bożej miłości. 
Prawdziwa zdolność kochania, bezinteresowności, dobroci, jest 
owocem przyjęcia jej od samego Stwórcy. Brak modlitwy, albo 
powierzchowność, skutkuje oziębłością wiary, poczuciem alienacji i lęku 
przed Bogiem. A wówczas dzień Pański wydaje się zastawioną na nas 
pułapką. Jeśli jednak Duch Święty w nas przebywa, to czekamy na 
przyjście Chrystusa w chwale jako na utęskniony dzień naszej uczty 
weselnej.                                                                                 Oremus 

XXXIII Niedziela Zwykła, Rok A – 19.11.2017 r. 
Po dłuższym czasie powrócił pan 

owych sług i zaczął rozliczać 
się z nimi. Wówczas przyszedł ten, 

który otrzymał pięć talentów. 
Przyniósł drugie pięć i rzekł: 
«Panie, przekazałeś mi pięć 

talentów, oto drugie pięć talentów 
zyskałem ». Rzekł mu pan: 

«Dobrze, sługo dobry i wierny! 
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, 

nad wieloma cię postawię: wejdź 
do radości twego pana!». 

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: «Panie, 
przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem». Rzekł mu pan: 

«Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma 
cię postawię: wejdź do radości twego pana!». Przyszedł i ten, który otrzymał 

jeden talent, i rzekł: «Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz 
tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, 

poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!». Odrzekł 
mu pan jego: «Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, 

 i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje 
pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją 

własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć 
talentów.  
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Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu 
zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na 

zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów»”. Mt 25,14 – 30 

Nagroda za rozwijanie talentów ... 

Być wiernym podjętym zobowiązaniom, to dziś wyjątkowa rzadkość. 
Jednak możemy spotkać ludzi odznaczających się cechą wierności. 
Ambitnie realizują swoje obowiązki, zadania a nawet nieoczekiwanie 
pojawiające się wyzwania. Nie widać w nich zniechęcenia przed 
nieoczekiwanymi skutkami podjętych już działań. Istnieje w nich 
przekonanie w słuszność sprawy, która motywuje do czynu. Czasami  
z trudem i cierpieniem podejmują wyzwania, które niespodziewanie 
pojawiły się w ich życiu.  To ludzie o wielkim i odpowiedzialnym sercu 
napełnionym potęgą wiary w Boga. To dojrzali i odważni wyznawcy 
Jezusa, którzy pozostają wierni Słowu Jezusa, woli Bożej, przykazaniom  
i wartościom ewangelicznym. Dziś, w przypowieści o talentach Chrystus 
przypomina nam, iż Bóg wynagrodzi tylko tych, którzy wiernie wypełnią 
jego wolę, realizując podjęte zobowiązania. A chodzi tu szczególnie  
o dochowanie: wierności powołaniu  życiowemu i zawodowemu; 
wierności podjętym wymaganiom chrztu i bierzmowania; wierności 
złożonej przysiędze; wierności obowiązkom podjętym w pracy oraz 
wobec rodziny i znajomych. Wierności przyjętym zasadom i ideałom 
oraz wierności słowu wypowiedzianemu z własnych ust. Każdy, kto 
zaniedba otrzymany talent przez niedbalstwo, lenistwo, opieszałość lub 
zdradę zostanie odrzucony przez Boga na wieczne potępienie. Juz dziś, 
warto wziąć się w garść i rozpocząć solidną pracę nad sobą, realizując 
powołanie, do którego zostaliśmy wezwani jako wybrańcy Boga. PW 

Uroczystość Chrystusa Króla,  
                                      Rok A – 26.11.2017 r. 

 „Jezus powiedział do swoich uczniów:  
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 

zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim 
wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce 

od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy  
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odezwie się Król do tych po prawej stronie: 
„Pójdźcie; błogosławieni Ojca mojego, 

Weźmijcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane wam od założenia świata. (…) 

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: 
„Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień 

wieczny, przygotowany diabłu i jego 
aniołom.(…) Wszystko, czego nie uczyniliście 

jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie 
nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, 

sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». 
 Mt 25,31-46 

Nadciąga sprawiedliwość -    

                                      SĄD BOGA 
Nie ma pałacu, berła i korony, a jednak 

jest Królem. Nie ma własnego oręża i wielkiego imperium, a jednak jest 
potężnym władcą. Nie dokonał wielkich reform i przemian, a jednak 
przemienił zatwardziałe serca miłością. Nikogo nie wyzwolił z kajdan 
niewoli, a jednak zbawił wszystkich ludzi od zła, grzechu i Szatana. Nie 
dokonał żadnych podbojów, nie miał na koncie żadnych zwycięstw, nie 
był twórcą przewrotów i rewolucji a jednak podbił nasze serca swoją 
postawą. Choć umarł na krzyżu, to jednak historia o Nim nie zakończyła 
się wcale! To był dopiero początek, tego co miało nadejść. On 
zmartwychwstał i ostatecznie pokonał potęgę ciemności, grzech, zło 
i Szatana. Pokonał wrogów niewidzialnych i rzucił ich pod swoje stopy, 
tak jak czyni to potężny władca i tryumfator. Tak, oto historia 
przedstawia nam największego Króla i Pana wszech czasów, Jezusa 
Chrystusa Syna Bożego, który nadejdzie już niebawem aby dokonać 
Sądu Sprawiedliwości. Wtedy dobrzy ludzie o czystym sercu  
i sprawiedliwych czynach otrzymają życie w Królestwie Boga, a ludzie źli 
i przewrotni o skalanych sercach przejdą na wieczne potępienie.                    
PW 
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Intencje mszalne na miesiąc listopad 2017 

01.11.2017 
Wszystkich 

Świętych  

Środa  

XXXI Niedziela Zwykła 

7.00 
1. † Edward i Maria Baścik z rodzicami 
2. † Aniela i Stanisław Handzlik 

9.00 
1. † Józef Ormianin (P)  
2. † Józef Zeman 

11.00 
1. † Ryszard Rolak (P) 
2. W int. Liliany i Kingi  o zdrowie, Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 

14.30 
Za wszystkich zmarłych z naszej Parafii. 

Msza św. na Cmentarzu komunalnym 

02.11.2017 

Wspomnienie 

Wszystkich 

Wiernych 
Zmarłych 

I Czwartek 

7.00 
1. † Józefa i Włodzimierz Drożdż 
2. Za wszystkich Wiernych Zmarłych 

7.30 † Zuzanna Pabiś (P) 

18.00 
1. † Grzegorz Skudrzyk w r. śm. 
2. † Maria i Jan Kolbe z córkami 

03.11.2017 

I Piątek 

7.00 
1. Za uczestników pogrzebu † Czesława Kubika  
2. † Zuzanna Pabiś (P) 

18.00 
1.† Zmarłych Zelatorów naszej Parafii 
2.† Zmarłych Członków II Róży Mężów   
    Włodzimierza Drożdża  

04.11.2017 
I Sobota 

  

8.00 
1.† Wiesława Jędrzejko (P) 
2.† Tadeusz Fabia i Eugeniusz Dźwigoń  
    Nabożeństwo Maryjne 

18.00 † Józef Ormianin (P) 

05.11.2017 

I Niedziela 

 

XXXI Niedziela Zwykła 

7.00 † Anna i Józef Kaleka z synami i synową 

9.00 
1. † Józef Ormianin (P) 

2. † Józef Zeman (P) 

11.00 
1. Za Parafian 
2. † Czesław Kubik (P) 

17.00 
1. † Jan Dyrduła (P) 
2. † Zuzanna i Czesław Pabiś 

06.11.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Józef Jurzak  

18.00 † Ryszard Rolak (P) 

07.11.2017 
Wtorek 

7.00 † Antoni i Rozalia Zeman z córką i synem  

18.00 † Jan Kaczmarz (P) 

08.11.2017 
Środa 

7.00 † Józef Ormianin (P) 

18.00 
1. † Zdzisław Drożdż z rodzicami 
2. † Alojzy Kozieł 
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09.11.2017 
Czwartek 

7.00 

1. † Za zmarłe Członkinie z XV Róży Kobiet  

     Marii Dusik 

2. † Zuzanna Pabiś (P) 

18.00 
1. † Józef Ormianin (P) 

2. † Krzysztof Góra 

10.11.2017 
Piątek 

 

7.00 
† Mieczysław Chrapkowicz (P) 

† Tadeusz Tatoń (P) 

18.00 

1. † Za zmarłe Członkinie z II Róży Kobiet  
    Beaty Polak 

2. † Wiesława Jędrzejko (P) 

11.11.2017 
Sobota 

 

7.00 † Józef Zeman (P) 

18.00 
W int. Ojczyzny za wstawiennictwem św. 
Andrzeja Boboli 

12.11.2017 
II Niedziela 

 
 

XXXII Niedziela Zwykła 

7.00 † Stanisława Romik w 1 r. śm. 

9.00 
1. † Józef Ormianin (P)  

2. † Józef i Katarzyna oraz Zofia 

11.00 

1. † Dominik Handzlik  
2. W int. Franciszka i Elżbiety z ok. 50 r. 

Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

17.00 † Ryszard Rolak (P) 

13.11.2017 
Poniedziałek 

7.00 
Z okazji 8 r. Ślubu o Boże błog., dry Ducha 

Świętego i opiekę Matki Bożej 

18.00 † Czesław Kubik (P)   

14.11.2017 
Wtorek 

7.00 
1. † Mieczysław Chrapkowicz (P) 
2. † Tadeusz Tatoń (P) 

18.00 † Janusz Wawak 

15.11.2017 
Środa 

7.00 
1. † Tadeusz Stańczyk w 17 r. śm. 
2. † Edward Kubica (P) 

18.00 

1. † Za zmarłe Członkinie VI Róży Kobiet Marii 
Drożdż 

2. † Katarzyna Hałat z mężem Władysławem, 
córką Marią i synem Stanisławem 

16.11.2017 

Czwartek 

7.00 

1. W int. Ojczyzny i Ojca św. od IX Róży 

Kobiet Kazimiery Góralczyk 
2. † Mieczysław Chrapkowicz (P) 

18.00 

† Jan Kaczmarz (P) 
† Eugeniusz Dźwigoń (P) 
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17.11.2017 
Piątek 

7.00 
1. † Ks. Mirosław Gierko 

2. † Mieczysław Chrapkowicz (P) 

18.00 
1. † Zdzisław Mryńca 
2. † Zdzisław Kołodziejczyk w 2 r śm. 

18.11.2017 
Sobota 

 

7.00 
1. † Zbigniew Bezwiński (P) 
2. † Stanisław Szczęsny (P) 

18.00 
W int. Katarzyny i Sławomira z ok. 25 r. Ślubu 

o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

19.11.2017 
III Niedziela 

 
 

XXXIII Niedziela Zwykła 

7.00 † Zmarłych z I Róży Mężów 

9.00 

1. † Stanisław i Władysława   
2. † Jadwiga i Marian Procner 

3. Za Parafian 

11.00 
1. † Józef Ormianin (P) 

2. † Jacek Szczepańczyk  

17.00 † Franciszek Bułaś w 25 r. śm.  

20.11.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Tadeusz Tatoń (P) 

18.00 † Józef Zeman (P) 

21.11.2017 
Wtorek 

7.00 
1. † Roman Zawiła w 1 r. śm. 
2. † Edward Kubica (P)    

18.00 † Zbigniew Bezwiński (P) 

22.11.2017 
Środa 

7.00 
1. † Tadeusz Tatoń (P) 

2. † Wanda Palma ( P ) 

18.00 
1. † Józef Zeman (P) 
2. † Kazimierz Komędera (P) 

23.11.2017 

Czwartek 

7.00 
1. † Józefa Sander w r. śm. 
2. † Eugeniusz Dźwigoń  

18.00 
1. † Jan Kaczmarz (P) 
2. Maria i Józef Naglik  

24.11.2017 
Piątek 

7.00 
1.† Franciszek i Anna Pudełko 

2.† Józef Zaręba w 1 r. śm. 

18.00 
1. † Józef Ormianin (P) 

2. † Kazimierz Wanio 

25.11.2017 
Sobota 

 

7.00 
1. † Ryszard Rolak 

2. † Zbigniew Bezwiński (P) 

18.00  † Kazimierz Komędera 

26.11.2017 
IV Niedziela 

 

Uroczystość Chrystusa Króla 

7.00 
1. † Józef Zeman (P) 

2. † Anna Kasperek z mężem 
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9.00 

1. † Józef Ormianin (P)   

2. W int. Pauliny z ok. 25 r. Urodzin, o Boże 

błog. i opiekę Matki Bożej  
3. Za Parafian 

11.00 

1. † Bronisława oraz Janina Bogacz 
2. Jadwiga Palma z mężem, synem i 

wnukami 

17.00 † Jan Dyrduła (P) 

27.11.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Tadeusz Tatoń (P) 

18.00 † Zbigniew Bezwiński (P) 

28.11.2017 
Wtorek 

7.00 
1. † Stanisław Ryłko 

2. † Edward Kubica (P) 

18.00 1. † Zdzisław Drożdż z rodzicami 

29.11.2017 
Środa 

7.00 
1. † Jan Kudziełko z żoną i córką Genowefą 

2. † Wanda Palma (P) 

18.00 
1. Za uczestników pogrzebu † Józefa Zemana 

2. † Antoni i Józefa Kaim z synem Piotrem 

30.11.2017 

Czwartek 

7.00 
1. † Stanisław Mika w 2 r. śm. 
2. † Wanda Palma (P) 

18.00 
1. † Kazimierz Komędera (P) 
2. † Maria i Witold Cebula 

 

Krzyżówka dla dorosłych 11/2017 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 10/2017 "Miłosierdzie i Miłość 

Jezusa" jest hasło: „Módlmy się aby 

jedność była odnowiona 
w nas”. 
Nagrody książkowe pt.: 
„Objawienia Maryjne”  
wylosowały osoby: 
Paulina Borutka i 
Stanisława Sadlik !!!  
Nagrody czekają w 

zakrystii. Hasło z Krzyżówki nr 10/2017 

proszę nadsyłać do 15.11.2017, na adres 
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mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do 

zakrystii. Zostaną wylosowane 2 nagrody pt.: „Wszystko  

o Jezusie”.  Pozdrawiam  wytrwałych i cierpliwych.   
                                                                          ks. Proboszcz 

POZIOMO: 1. Kto …, dwa razy się modli; 4. Ostatnia księga Pisma Świętego; 
11. Wielki prorok; 12. „Oto wielka … wiary”; 14. … ucieka, wieczność czeka; 
16. Miejsce pracy tokarza albo miejscowość, w której znajduje się Mała 
Kalwaria; 18. Skrót Księgi Nahuma; 20. Drobny deszczyk; 22. Skrót przed 
nazwiskiem księdza; 23. „… Bogu na wysokościach”; 26. Moskiewska ulica 
znana z piosenki Okudżawy; 27. Hebrajska miara pojemności; 29. Uczucie 
niszczące miłość, jeden z grzechów głównych; 30. Góra, z której Mojżesz 
ujrzał Ziemię Obiecaną; 33. Język ojczysty św. Łukasza; 35. Biblijny symbol 
mocy Boga; 37. Oznaczają, kierują do czegoś; 38. Broń rycerza; 40. Niewinny 
brat; 44. Krzyk żurawi; 45. Np. Loretańska; 46. Kolczaste zwierzę; 48. … się 
nieustannie; 49. Obok modlitwy i jałmużny; 51. Niekochana żona Jakuba; 
52. Modląca się z wzniesionymi rękoma; 53. Świąteczny kolor szat 
liturgicznych. 
PIONOWO: 1. „… obcowanie”; 2. Syn obietnicy; 3. „ … wieje tam, gdzie 
chce” (J 3,8); 5. Kto …., nie błądzi; 6. Ma dwa końce; 7. Cytryna o zielonej 
skórce;  8. „Wyrośnie różdżka z … Jessego” (Iz 11,1); 9. Bizantyjski hymn, np. 
ku czci Bogurodzicy; 10. „…ojca swego i matkę swoją”; 13. Miasto św. 
Franciszka;  15. Skrót Księgi Zachariasza; 17. Lewita, autor kilku psalmów; 
19. Brat Mojżesza; 20. Wie, co mówi; 21. „… też tam byli, gdy kiedyś Pan 
powróci znów”; 22. Kłaść na … czegoś; 24. Uczta po ślubie; 25. Wskrzeszony 
przez Jezusa; 28. Kto …, ten znajduje; 31. Spisana przez Mateusza, Marka, 
Łukasza i Jana; 32. Ołtarz to stół …; 33. Faryzeusz, nauczyciel Szawła, członek 
Sanhedrynu; 34. Skrót Księgi Izajasza; 36. Skrót Księgi Abdiasza; 39. … i 
krew; 41. „… homo”; 42. Uczeń seminarium duchownego; 43. Pierwszy 
wśród Apostołów; 46. Ewangelista albo Chrzciciel; 47. Średniowieczny 
student; 49. Siglum ojców białych; 50. Skrót Księgi Sofoniasz. 
 

 

Hasło:………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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 Mały  

      Apostoł                                                 
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 czwartek, 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. Proboszz  
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Krzyżówka dla Dzieci 11/2017 
Rozwiązanie krzyżówki nr 10/2017:  

„Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne 
niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. 

Nagrodę: „Maryja Matka Jezusa”   
                       wylosowała Magdalena Drożdż 
Na Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2017 czekam 

do 15 listopada na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść 

do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czeka 
nagroda książkowa.   Pozdrawiam ks. Proboszcz 
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Kącik Poezji 

„Pasterzu nasz” 
       Księże Proboszczu Pasterzu Nasz. 
Okrągły roczek jesteś w śród nas. 

Pełnisz posługę w naszym kościele, 
W którym wciąż pracy i trosk jest 
wiele. 
Dobrze że z góry czuwa nad nami 
Pan miłosierny i nasza Pani. 
Dziś twoje księże są Imieniny 
I z tej okazji Boga prosimy, 
By dał dla Ciebie potrzebne łaski, 
Byś Kościół wzmacniał, dodawał 
mu blaski. 
Wypełniaj dobrze tą Bożą wolę 
I dziel z wiernymi dole, niedole. 
Bądź w swej posłudze 
umiarkowany, 

A będziesz wtedy zawsze 
lubiany. 
Niech święty Vianney stale Cię 
chroni, 
Abyś nie zbłądził w życia 
pogoni. 
Święty Wacławie, Proboszcza 
patronie, 
Bądź mu strażnikiem w wiary 
obronie. 
Wspomagaj Boże księdza 
naszego 
By w tej wspólnocie był dla 
każdego,  
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Dobrym kapłanem i przyjacielem, 
Strażnikiem wiary i nieba celem. 
Maryjo, Nieustającej Pomocy 
Chroń nam Proboszcza za dnia i w nocy.                                          
                                                               Kazimierz Żmuda  

„W kościele pięknie grają organy” 
W kościele pięknie grają organy. 
Tony podaje Michał kochany. 
Lepiej się śpiewa, gdy ktoś przygrywa 
A kiedy nie gra, to smutniej bywa. 
Prośmy dziś wszyscy kościoła lilie 
Wspaniałą muzę świętą Cecylię,  
By się rozwijał nasz brat na chórze 
 I grał i śpiewał Panu co w górze. 
Dziś Aniołowie wznoszą swe tony, 
By Bóg przez wszystkich był 
uwielbiony. 
O Archaniele, święty Michale  
Chroń organistę naszego stale. 
On przecież nosi Twe piękne imię, 
Bądź mu pomocny w każdej 
godzinie. 
Osiągnij życia wybrane cele, 
Może Twój Tata zagra w kościele 
I spojrzy z chóru na swego syna, 
U jego boku pewna dziewczyna. 
Moje to tylko są domniemania, 
A Wasze serca są od kochania. 
Na razie wszyscy życzymy Ci, 
Byś w tej parafii spędzał swe dni. 
Niech radość wszystkim                                            Ale przystojniak !? 
Twe granie niesie                                                          Mówią kobiety. 
Tego Ci życzy całe Podlesie.                            Uwaga!  Jeszcze kawaler ! 
                                    Kazimierz Żmuda  
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Listopad 2017 

Środa– 01.11.2017 – 12 Róża Anny Baran 
Niedziela – 05 11.2017 – 13 Róża Marii Kozieł 
Niedziela – 12 .11.2017 – 14 Róża Marii Dusik 
Niedziela – 19 .11.2017 – 01 Róża Mężów Jana Fabii 
Niedziela – 26 .11.2017 – 02 Róża Mężów  Włodzimierza  
                                                                                                  Drożdża 

Grudzień 2017 
Niedziela – 03.12.2017 – 01 Róża Wandy Dusik 
Niedziela – 10.12.2017 – 02 Róża Marii Dusik 
Niedziela – 17.12.2017 – 03 Róża Marii Łaciak 
Niedziela – 24.12.2017 – 04 Róża Beaty Polak 
Poniedziałek – 25.12.2017– 05 Róża Marii Kaleka 
Wtorek  – 26.12.2017 – 06 Róża Jadwigi Chowaniec 
Niedziela – 31.12.2017 – 07 Róża Czesławy Duźniak 
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Czas na wspomnienia 
 

W sobotę, 14 października  z naszej parafii wyruszyła Pielgrzymka do Kalwarii na 
Dróżki za naszych bliskich zmarłych. Oto kilka wspomnień….. 
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Zapraszam na 

„KWADRANS  
DLA JEZUSA”  

w środę 15 listopada. 
Pragniemy adorować  

i uwielbiać  
Pana Jezusa  

w Najświętszym 
Sakramencie Ołtarza  

za wielkie dzieła, które dokonuje w naszym życiu  
i zawierzać Mu wszystkie nasze sprawy.  

Zaczynamy mszą św. wieczorną. 
Po modlitwie zapraszam na herbatkę  
i ciasto. Pozdrawiam ks. Proboszcz 

Godziny  urzędowania kancelarii parafialnej 

Dzień Godzina urzędowania 
Poniedziałek od 19.00 do 19.30 

Wtorek od    7.45 do   8.30 

Środa od 19.00 do 19.30 
Czwartek od    7.45 do   8.30 

Piątek od 19.00 do 19.30 

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

ketypodlesie@gmail.com;  Tel. kom.: 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 
 

 


