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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
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„Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami. 
Niepokalane Serce NMP módl się za nami.” 
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7 sposobów, by uczcić  

Najświętsze Serce Jezusa 
 

"Oto serce, które tak umiłowało ludzi" -  
tak mówi orędzie Najświętszego Serca Pana Jezusa  

przekazane św. Małgorzacie Marii Alacoque. 

 
 "Uwielbienie Najświętszego Serca Jezusa, z jego samej natury, jest uwielbieniem 
miłości, którą Bóg, przez Jezusa, nas umiłował, a równocześnie jest ćwiczeniem naszej 
własnej miłości, przez którą jesteśmy powiązani z Bogiem i z innymi ludźmi" - pisze 
papież Pius XII. W samym centrum chrześcijaństwa jest miłość. Miłość jest 
najważniejszą wiadomością, całym prawem. Nie mam na myśli miłości w sensie 
chwilowego zauroczenia lub popędu seksualnego - to dwie błędne definicje 
wynikające z naszej pomieszanej kultury. Miłość to bardziej poświęcenie samego 
siebie. W istocie, miłość nie jest niczym innym jak poświęceniem swojego życia dla 
dobra innego. Im głębiej rozwijamy się w wierze katolickiej i apostolskiej, tym bardziej 
zdajemy sobie sprawę, że Ewangelia skupia się nie tyle na naszej miłości do Boga, ile 
na miłości Boga do nas. Kościół ustanowił czerwiec miesiącem oddania, co ma nam 
przypomnieć głębię namiętnej miłości Boga do Jego stworzeń: to poświęcenie dla 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. W płonącym i zranionym Najświętszym Sercu 
widzimy, że Serce Boga jest wypełnione miłością do nas albo płonie miłością do nas - 
tak bardzo, że Chrystus był gotów cierpieć i umrzeć za 
nas w najbardziej przerażający sposób. Najświętsze 
Serce uczy nas, że prawdziwa miłość jest zawsze 
kosztowna, ale też życiodajna. Jest o wiele więcej 
rzeczy, które można powiedzieć o oddaniu 
Najświętszemu Sercu, ale dziś chcę skupić się na 7 
sposobach, dzięki którym możemy się Mu oddać. 

 1. Oddanie 
 Medytując nad Najświętszym Sercem Jezusa, 
zdajemy sobie sprawę z tego, jak głęboka jest 
miłość Boga do nas. Jezus na Krzyżu oddał się 
nam całkowicie, aby udowodnić swoją miłość do nas, 
i każdego dnia kontynuuje to w Świętej Ofierze Mszy. Gdy przyjmujemy Eucharystię, 
przyjmujemy Serce Chrystusa. Tak, Jezus daje nam swoje serce za każdym razem, gdy 
przystępujemy do Komunii, a jedyną rozsądną rzeczą, jaką możemy zrobić, to oddanie 
Mu w zamian naszych serc. Jednym z pięknych sposobów, by to zrobić, jest 
poświęcenie nas Najświętszemu Sercu Jezusa. Kliknij tutaj, aby otrzymać modlitwę 
oddania. 

 



 

St
ro

n
a3

 

2. Intronizacja 
Ważnym aspektem oddania się Najświętszemu Sercu jest rozpoznawanie i 
podporządkowywanie się autorytetowi Jezusa Chrystusa w każdym aspekcie naszego 
życia. Jezus naprawdę jest królem - królem Kościoła, naszych rodzin i całego 
społeczeństwa. Tradycja intronizacji Najświętszego Serca jest doskonałym sposobem 
na wyrażenie panowania Chrystusa. W tej uroczystości błogosławiony obraz 
Najświętszego Serca znajduje się w naszych domach, przypominając nam, że Jezus jest 
naszym królem i że powinniśmy kochać i służyć Mu całym swoim sercem. Oto 
modlitwy na ceremonię intronizacji. 

3. Zadośćuczynienie 
Imię Jezusa jest regularnie znieważane i nadużywane 
w mediach, literaturze i naszych codziennych 
rozmowach. Za każdym razem, gdy to się zdarza, 
Serce Chrystusa jest ponownie ranione przez 
odrzucenie Jego stworzeń. Jednym ze sposobów, w 
jaki możemy okazywać miłość do Najświętszego 
Serca, jest dokonywanie aktów zadośćuczynienia 
za wyzwiska, jakie kierowane są w stronę Jezusa. 
Modlitwę zadośćuczynienia znajdziesz tu. 

4. Pierwsze piątki 
Gdy nasz Pan objawił się św. Małgorzacie Marii i 
przekazał wiadomość oddaniu Najświętszemu 
Sercu, prosił o uczestnictwo we mszy, 
przystępowanie do spowiedzi i przyjęcie Go w 
Eucharystii w dziewięć kolejnych pierwszych 
piątków miesiąca. To oddanie jest ważne, ponieważ 
pamiętamy Mękę Pańską i śmierć naszego Pana w piątek. Jest to przede 
wszystkim nowenna, która przypomina nam o miłości Jezusa do nas i wpaja nam 
pragnienie naśladowania Jego ofiarnej miłości. Oczywiście wszyscy jesteśmy zajęci i 
trudno pamiętać o pierwszopiątkowym oddaniu. Jeśli chcesz o tym pamiętać, 
zarejestruj się, by w wygodny sposób otrzymywać mailowe przypomnienia. 

5. Częsta modlitwa  
Modlitwa jest oddechem życia duchowego i podstawowym sposobem, dzięki któremu 
wzrastamy w miłości do Boga i bliźniego. Częste zwracanie się do Najświętszego Serca 
jest doskonałym sposobem na modlitwę, ponieważ to apel do miłości i miłosierdzia 
Jezusa. Modlitwa do Najświętszego Serca może być tak długotrwała jak nowenna lub 
litania lub tak prosta jak spontaniczne wezwanie: "Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się 
nad nami". 

6. Naśladownictwo 
Oddanie Najświętszemu Sercu jest zachętą do naśladowania. Możemy wypowiedzieć 
wszystkie właściwe modlitwy, a nawet praktykować wiernie pierwsze piątki miesiąca, 
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ale jeśli nie naśladujemy ofiarnej miłości Jezusa, to tak naprawdę nie jesteśmy oddani 
Jego Sercu. Oczywiście naśladowanie Najświętszego Serca zaczyna się od 
odwzajemniania miłości Chrystusowi i gotowości do poświęcenia dla Niego, ale 
obejmuje również miłość tych, z którymi spotykamy się na co dzień, w tym także ludzi, 
których szczególnie nie lubimy. Oznacza to miłowanie i przebaczenie naszym wrogom i 
tym, którzy nas prześladują. Oznacza to poświęcenie naszego życia innym. 

7. Działalność misyjna  
Wreszcie miłość Najświętszego Serca Jezusa to niesienie Jego miłości innym. Oznacza 
dzielenie się naszą wiarą z tymi, którzy mogliby z tego zrezygnować lub którzy nigdy 
nie słyszeli, że Chrystus nas kocha oraz daje nam swoje ciało i krew w Eucharystii. 
Oznacza to świadczenie o tym,  że Jezus jest naszym królem, któremu służymy z 
oddaniem. Oznacza to również pełne miłości i cierpliwe niesienie naszych krzyży. 
Wniosek 
W ostatnich latach oddanie Najświętszemu Sercu zmalało, ale zachęcam was 
wszystkich, abyście się dowiedzieli więcej o tym pięknym oddaniu i wzrastali w miłości 
do gorejącego Serca Jezusa. Dopiero, gdy uczymy się naśladować prawdziwą, 
drogocenną i ofiarną miłość do Najświętszego Serca, odkrywamy nasze powołanie 
jako ludzi. 
https://m.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,3724,7-sposobow-by-uczcic-
najswietsze-serce-jezusa.html 
 
 

Krótkie medytacje 
 

IX Niedziela Zwykła – 3 czerwca 2018 r. 
 

Mk (2,23—3,6). Pewnego razu, gdy 
Jezus przechodził w szabat pośród 

zbóż, uczniowie Jego zaczęli po 
drodze zrywać kłosy. Na to 

faryzeusze mówili do Niego: „Patrz, 
czemu oni czynią w szabat to, czego 

nie wolno?”. On im odpowiedział: 
„Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił 
Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie 
i poczuł głód, on i jego towarzysze? 

Jak wszedł do domu Bożego za 
Abiatara, najwyższego kapłana, i 

jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również 
swoim towarzyszom”. I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka,  

https://m.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,3724,7-sposobow-by-uczcic-najswietsze-serce-jezusa.html
https://m.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,3724,7-sposobow-by-uczcic-najswietsze-serce-jezusa.html
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a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu”.  
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę.  

A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.  
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: „Podnieś się na środek!”.  

A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego?  
Życie uratować czy zabić?”. Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich  

dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, 
 rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę!”. Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.  

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu,  
w jaki sposób Go zgładzić. 

Jaką podejmę decyzję? 

Codziennie musimy wybierać: „uczynić coś dobrego, czy coś złego? 
Życie uratować czy zabić?”. I czasem zachowujemy się jak faryzeusze, którzy 
milczeli. Taka postawa wywołała gniew Jezusa. To ten sam gniew (gr. 
„orgēs”), który Pan zapowiada przy Sądzie Ostatecznym. Ale tym razem 
towarzyszy mu smutek (gr. „syllypoumenos” – Nowy Testament tylko raz 
używa tego terminu). Tak smuci się rodzic, który widzimoralny upadek 
swego umiłowanego dziecka. I tak patrzył na faryzeuszy Jezus, czując 
zarazem i gniew, i współczucie z powodu ich kamiennych serc. „Wejrzyj na 
mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy” – 
wołaliśmy w antyfonie na wejście. Nie chodzi o użalanie się nad sobą, ale o 
uznanie swej grzeszności i zwrócenie się do Boga z prośbą o przebaczenie. 
On jest całą naszą mocą i to mocą przeogromną. Sami jesteśmy słabi, ale 
gdy On w nas mieszka, już wygraliśmy. Oto tajemnica zwycięstwa 
męczenników i wszystkich, którzy pozwalają Bogu wejść w ich słabości, 
choroby, upokorzenia, samotność i inne cierpienia. Św. Paweł porównuje 
człowieka do glinianego naczynia. W takim naczyniu można przechowywać 
różne rzeczy – piękne, pożyteczne albo odpadki lub truciznę. Czym siebie 
wypełniam? Bóg powołał nas do życia – na ziemi i w wieczności. Świat 
walczy, byśmy porzucili perspektywę nieba, karmi propozycjami szczęścia na 
ziemi, upycha w nasze gliniane naczynie pokarm, który nie przynosi życia. 
Ale chrześcijanin już żyje nadzieją nieba, dlatego nie czepia się kurczowo 
sukcesu, bogactwa, sławy, władzy. Jeśli są mu dane, to jako narzędzie do 
służenia królestwu Bożemu. Nie musi też karmić się modą, używkami, ilością 
polubień na portalach społecznościowych, pochwałami innych, bo na każdej 
Eucharystii już kosztuje smaków nieba. I nie obawia się śmierci, bo żyje  
w Chrystusie i dzięki Niemu ma życie prawdziwe, na zawsze. 
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X Niedziela Zwykła – 10 czerwca 2018 r. 
Mk (3,20-35). Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się 

zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go 
powstrzymać. Mówiono bowiem: 

„Odszedł od zmysłów”. A uczeni  
w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, 

mówili: „Ma Belzebuba i mocą władcy 
złych duchów wyrzuca złe duchy”. 

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił 
im w przypowieściach: „Jak może 

Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś 
królestwo jest wewnętrznie skłócone, 

takie królestwo nie może się ostać.  
I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, 

to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą 
skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza 
i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, 
będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma 

odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili 
bowiem: „Ma ducha nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na 

dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół 
Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie”. 

Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”. I spoglądając na 
siedzących dokoła Niego, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni  

wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”. 
 

Wolność tylko w Duchu Świętym… 
Zazwyczaj grzech nam nie przeszkadza, póki nie odezwie się Boży głos – 

sumienie. Świetnie ukazuje to trzeci rozdział Księgi Rodzaju. W raju Stwórca 
łagodnymi pytaniami prowadził pierwszych ludzi do wyznania prawdy o 
grzechu. I choć starali się winę zrzucić na kogoś innego – Adam oskarża Ewę, 
Ewa szatana – ich ostatnie słowo to przyznanie się do grzechu, nazwanie go 
wprost: zjadłem”, „zjadłam”. Bóg ich nie potępia, przeklina jedynie węża, a 
człowiekowi zapowiada zwycięstwo nad grzechem. Obietnica wypełniła się 
w Nowym Adamie – Jezusie. Pokonał szatana, grzech i śmierć i przygotował 
nam „mieszkanie od Boga, dom (...) wiecznie trwały w niebie”. Ostatecznym 
celem konfrontacji z sumieniem i analizy przyczyn grzechu jest poznanie 
wyzwalającej prawdy o Bogu, człowieku i grzechu, czyli spotkanie ze 
zbawiającym Bogiem. Dzieje się to dzięki Duchowi Świętemu. To On 
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uzdalnia nas do poznania Boga i pełnienia Jego woli. Jeśli ktoś nie chce 
współpracować z Duchem, nigdy nie dokona niczego dobrego, czyli 
zgodnego w Bożym planem. Dlatego grzech przeciw Duchowi jest 
niewybaczalny, bo oznacza, że na wzór diabła realizujemy tylko nasze 
pomysły, kompletnie nie dopuszczając do głosu Boga. Taki dom się nie ostoi. 
Św. Paweł powie, że bez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie wyznać wiary 
w Jezusa Chrystusa (1 Kor 12,3). Bez Parakleta nie jesteśmy więc w ogóle 
chrześcijanami. Św. Grzegorz z Nazjanzu mówi o Nim: „Duch stwarzający, 
odbudowujący przez chrzest i zmartwychwstanie. Duch poznający wszystko 
i uczący wszystkiego, wiejący tam, gdzie chce i ile chce, prowadzący, 
mówiący, posyłający, odłączający, do gniewu pobudzający, wystawiany na 
próbę, objawiający, oświetlający, ożywiający, sam światło i życie; budujący 
świątynię, uświęcający, dopełniający tak, że nawet uprzedza chrzest i 
szukany jest po chrzcie; czyniący wszystko”. 
 

XI Niedziela Zwykła – 17 czerwca 2018 r. 
Mk (4,26-34). Jezus mówił do tłumów:  

„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak 
gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy 
śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie 

kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia 
sama z siebie wydaje plon, najpierw 

źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno 
w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz 

zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. 
Mówił jeszcze: „Z czym porównamy 

królestwo Boże lub w jakiej przypowieści 
je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze 

ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; 
wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich 

przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści  
nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. 

Czym jest Królestwo Boże? 
W Ewangelii według św. Marka królestwo Boże jest jednym z 

kluczowych tematów nauczania Jezusa. Żydzi spodziewali się, że przez naród 
wybrany Bóg zapanuje nad całą ziemią. Jezus przedstawia Boże królestwo w 
całkiem inny sposób, oczyszczając przepowiednie mesjańskie z naleciałości  
politycznych. Królestwo Boże to życie Boże w naszych sercach, a my, 
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jako wspólnota pielęgnująca to życie w nas, tworzymy Kościół. Żeby to jasno 
przedstawić, Jezus podaje przykład nasionka i ziarnka gorczycy – to słowo 
Boga zasiane w sercu człowieka. Oba obrazy wskazują niepozorny początek 
a następnie niezwykły dynamizm rozwoju. Proces wzrostu angażuje siewcę, 
ziarno i ziemię, każde z nich ma swoje zadanie. Czasem pozornie nic się nie 
dzieje. Ale czy śpimy, czy czuwamy, Bóg działa. On sam czuwa nad wzrostem 
Jego królestwa w nas. Pragnienie szybkiego i spektakularnego sukcesu to 
uleganie podszeptom diabła, co często prowadzi do zniecierpliwienia, 
zniechęcenia a ostatecznie zaniedbania spraw Królestwa. Wspólnota 
uczniów zebranych przy Jezusie była mała i grzeszna, a mimo to moc Dobrej 
Nowiny ogarnęła całą ziemię. Najpierw jednak była ważna lekcja – ziarno 
przed rozpoczęciem wzrostu i wydaniem plonu musi umrzeć. Sam Jezus 
pokazał, jak to działa – najpierw umarł na krzyżu, by trzeciego dnia powstać 
z martwych. Od chwili chrztu jesteśmy wszczepieni w Chrystusa i doświad - 
czamy owoców Jego śmierci i mocy zmartwychwstania. Głoszenie słowa 
Bożego wymaga od nas nie tylko gorliwości, ale też gotowości umierania. 
Św. Marek przypomina, że Jezus głosił naukę w przypowieściach, aby ludzie 
mogli Go zrozumieć, a potem na osobności jeszcze raz tłumaczył wszystko 
uczniom. Bóg chce być przez nas zrozumiany i dostosowuje się do naszych 
możliwości. A do tego trzeba chcieć oddawać Mu swój czas, by przebywać  
z Nim i słuchać Jego słowa. 
 

Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela  
                                     – 24 czerwca 2018 r. 

Łk (1,57-66.80). Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy 
jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak 

wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią 
razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać 

dziecię, i chcieli mu dać imię ojca 
jego, Zachariasza. Jednakże matka jego 

odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię 
Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim 

rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc 
znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On 

zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na 
imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast 

otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na 
wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się  
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zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie 
to dziecię?”. Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem;  

a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. 

Kim będzie? 
Powodzenie, kariera, osiągnięcie sukcesu – świat stawia wymagania już 

od dziecka. Z tego punktu widzenia życie Jana Chrzciciela wydaje się 
porażką. Już przy nadaniu imienia krewni są zawiedzeni, bo rodzice dziecka 
wybrali imię nienależące do tradycji rodziny. Jan właściwie całe życie pości 
na monotonnej diecie, mieszka na pustkowiu, dziwnie się ubiera. Porywa 
wprawdzie tłumy, wielu uważa go nawet za Mesjasza, którego rychłe 
nadejście sam głosi, ma uczniów, a król Herod na swój sposób podziwia go 
 i lubi, ale Jan nie potrafi tego wszystkiego wykorzystać, by „zostać kimś”. 
Ostatecznie tłumy i nawet niektórzy uczniowie zostawiają go, by pójść za 
jego Krewniakiem z Nazaretu, a Jan ląduje w więzieniu i zostaje ścięty przez 
głupotę Heroda, na skutek knowań królowej Heriodiady. Tylko że Jan wcale 
nie chciał kariery, sławy, władzy. Wydarzenia wokół jego narodzenia – 
zwiastowanie Gabriela, odzyskanie przez Zachariasza mowy przy nadaniu 
imienia synowi, kantyk Zachariasza – pokazują, że będzie kimś szczególnym 
w oczach Pana. Na innej karierze nigdy mu nie zależało. Napełniony Duchem 
Świętym „już w łonie matki” czynił wszystko, „by przygotować Panu lud 
doskonały”, i „głosił chrzest nawrócenia”. Nie realizował swoich pomysłów, 
lecz plany Boga. Dlatego całym życiem wskazywał na Jezusa Chrystusa, 
przygotowywał ludzi do spotkania z Nim. Teraz nam „została przekazana 
nauka o tym zbawieniu”. Jesteśmy umiłowani, wybrani i posłani jak Jan 
Chrzciciel, by głosić ludziom dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. 
Misja po ludzku nierokująca sukcesu? Być może. Ale jednak to misja nam 
dana i zadana. Do każdego z nas Pan dziś mówi: „Nie lękaj się”. Jak św. Jan 
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możemy dać się prowadzić Duchowi Świętemu i podążać za słowem Boga. 
 

Dar męża i dar ojca w rodzinie ! 
Ojcostwo mężczyzny pozostaje w ścisłym związku z funkcją przekazywania 

życia swoim dzieciom. Ojcostwo, podobnie jak macierzyństwo jest przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Pradziadek był ojcem, podobnie dziadek. Każdy 
człowiek posiada ojca, który go zrodził. Także w rodowodzie Jezusa czytamy, że 

„Abraham był ojcem Izaaka; Izaak 
ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i 
jego braci” (Mt 1,2). Mijały kolejne 
pokolenia, aż Jakub został „ojcem 
Józefa, męża Maryi, z której 
narodził się Jezus zwany 
Chrystusem” (Mt 1,16). W tradycji 
biblijnej i historycznej, ojciec był 
zwykle ukazywany, jako głowa 
rodziny, jako ten, który dbał o jej 
utrzymanie i cieszył się w niej 

autorytetem. Ojciec, który troszczy się o dziecko i jest emocjonalnie z nim 
związany, stanowi podstawę rozwoju dziecka i pomyślnego ukierunkowania jego 
życia. Zadaniem ojca jest także nauczyć swoje dzieci wiary w Boga, szacunku do 
ludzi i ich dóbr oraz kultury osobistej. Powinien on również towarzyszyć dzieciom  
w przygotowaniu ich do przyszłych ról rodzicielskich. Rola ojca w rodzinie 
współcześnie uległa przeobrażeniu. Jego autorytet traci wiele na znaczeniu także 
z tego powodu, że dużo czasu spędza on poza domem. Dominującej roli ojca w 
rodzinie sprzeciwiają się także ruchy emancypacyjne. Często także sami ojcowie 
nie są do końca świadomi swej roli. Niejako zapominają oni o tym, że ich godność 
płynie z faktu rodzicielstwa. Mężczyzna łącząc się cieleśnie z kobietą przekazuje 
życie nowej istocie, stając się ojcem. I tak powstaje relacja ojcostwa u tego, który 
daje życie, i synostwa u tego, kto zostaje zrodzony (niezależnie od płci dziecka). 
Stąd wywodzi się autorytet ojca, który ma dalej rodzić duchowo, czyli 
wychowywać dziecko. Ojcostwo zobowiązuje ojca, aby dziecku, któremu 
przekazał życie, pomagał, opiekował się nim, uczył pacierza, towarzyszył na 
drodze rozwoju aż ku pełnej dojrzałości, zawsze z poszanowaniem jego godności. 
Tylko ojciec, który jest w bliskiej relacji ze swym dzieckiem już od okresu 
prenatalnego i od wczesnego dzieciństwa, jest w stanie znać jego upodobania, 
także te pozawerbalne. Zna on, bowiem niejako intuicyjnie mechanizmy 
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myślowe dziecka, a gdy nadejdzie odpowiedni czas, przekaże mu także wszelką 
potrzebną wiedzę.  

Współczesnym ludziom brakuje często przykładów ojców sprawujących 
dobrze swój autorytet w życiu codziennym. Między innymi z tego powodu, 
młodzi, pragnąc słusznych zmian, przeżywają zarazem niepewność co do swojej 
przyszłości. Młode pokolenie pozostawione sobie, szuka wartości, ale nie 
znajduje ich już, tak jak dawniej, w moralnych, intelektualnych, zawodowych 
walorach starszego pokolenia, walorach, które zapewniają uznanie, poważanie i 
autorytet nie tylko w rodzinie, ale także poza nią. Rodzice zwłaszcza ojcowie 
zajęci są różnymi sprawami życia zawodowego i społecznego, które wyłączają ich 
ze spraw domowych. Ponadto członkowie rodzin poddani są także wpływom 
propagandy. Nie zawsze ma ona na względzie dobro człowieka, gdyż tworzona 
jest raczej na użytek różnych ideologii i kół, 
zwłaszcza przemysłowych. Prowadzi to do moralnej 
oraz ideowej dezorientacji. Brakuje po prostu 
podłoża dla ojcostwa, dla autorytetu, „który 
przejawia się w szacunku, należnym uznaniu, 
zaufaniu i wielostronnym oddziaływaniu”. 
Autentyczne zaangażowanie się ojca w życie 
dziecka, ma ogromne znaczenie dla kształtowania 
się jego postaw moralnych i społecznych, a także 
dla formowania się jego osobowości. Ojciec 
wywiera silny wpływ na dziecko nie tylko jako 
konkretny człowiek, lecz także jako symbol, a o jego 
autorytecie decyduje przede wszystkim postawa 
moralna, opiekuńczość, cierpliwość, odpowiedzial - 
ność za sprawy rodziny. Ponadto ojciec może stać 
się wzorem osobowym dla dziecka, jego modelem. 
Badacze twierdzą, że ojciec jest bardziej modelem 
dla syna, a matka dla córki. W miarę dorastania, dzieci coraz mniej kierują się 
poglądami i wartościami występującymi u rodziców. Chłopcy, którzy mają 
możność bez zahamowań i przeszkód silnie identyfikować się z ojcem, 
posiadającym w ich oczach autorytet wyrastający ze zdecydowanie męskich cech 
zachowania się, są w zasadzie bardziej dojrzali uczuciowo i nie przejawiają 
stanów lękowych. Bardziej też na chłopcach niż na dziewczynkach odbija się 
długa nieobecność ojca w domu. Dorośli mężczyźni dobrze przystosowani 
społecznie, którzy odnoszą sukcesy, mieli ojców, z którymi łączyła ich 
wewnętrzna więź i zaufanie, którzy byli opiekuńczy i poświęcali dzieciom wiele 
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czasu. Ojciec obecny w 
domu, ale nie 
opiekuńczy, nie cieszy 
się autorytetem  
i jego oddziaływanie 
jest raczej negatywne. 
Młodzi uczą się od 
starszych, a nauczanie 
to może przebiegać w 
sposób formalny i 
nieformalny. Często 
właśnie nieformalne 
nauczanie wywiera na 
dziecko większy wpływ 
niż nauczanie formalne, 
gdyż to, co dziecko 
odbiera zmysłami, może docierać do najgłębszych pokładów jego osobowości. I 
tak: „kiedy zmęczone dziecko wraca ze szkoły i wita go od progu zapach 
pieczonych ciastek i głos śpiewającej matki, a potem jej uścisk, to dziecko takie 
może nigdy nie otrzymać żadnej formalnej wiedzy na temat macierzyństwa, ale 
w rzeczywistości otrzymało ono przekaz nieformalny, którego nigdy nie 
zapomni”. Dobrego wzoru potrzebują w szczególności dorastający chłopcy, 
przechodzący okres dojrzewania. Poszukują bohatera, którego mogliby 
naśladować. „Jeżeli ojciec jest dostępny i wystarczająco atrakcyjny, wybiorą jego. 
Ale jeśli nie można się do niego zbliżyć, nie można na nim polegać, czy nie 
interesuje się nimi, automatycznie dyskwalifikuje siebie. Chłopcy znajdą sobie 
innego przywódcę, z którym będą mogli się utożsamić. Może to być ktoś zupełnie 
niewłaściwy. (...) Styl życia ojca może być niekiedy nieprawidłowy, ale chłopiec 
wybierze go, ponieważ jest on «jego tatą»”.  

W świetle wiary szczególnego znaczenia nabiera świadectwo własnego 
życia, które ojciec winien dać swoim dzieciom. Wychowanie religijne dziecka, 
które jest obowiązkiem ojcowskim, bez przykładu własnego życia religijnego, 
będzie budowaniem zamków na lodzie. Dziecko nie zrozumie i nie przyjmie 
podstawowej prawdy wiary chrześcijańskiej, że Bóg jest naszym Ojcem, jeżeli 
doświadczenie własnego ojca będzie mierne czy nawet odrażające. W sferze 
religijnej ojciec nie może przybierać formy drogowskazu, który jedynie wskazuje 
kierunek, lecz powinien stać się przewodnikiem dziecka - iść z nim razem do 
jasno wytyczonego celu. Posługując się pięknym obrazem ze wspinaczki 
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wysokogórskiej, można powiedzieć, że to on pełni wobec dziecka rolę 
"pierwszego na linie".  Wzorem i nieustannym orędownikiem każdego 
mężczyzny, męża i ojca powinien stać się św. Józef - najwspanialszy mąż  
i ojciec, jakiego kiedykolwiek znała ludzkość.                          Rosita i Krzysztof M. 

 

List Boga Ojca do nas … 

Moje dziecko  
Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem 
o Tobie wszystko (Psalm 139.1) 
Wiem kiedy siedzisz  
i kiedy wstajesz (Psalm 139.2) 
Znam wszystkie Twoje drogi (Psalm 
139.3) Nawet wszystkie włosy na 
Twojej głowie są policzone 
(Mateusz 10.29-31) Ponieważ 
zostałeś stworzony na mój obraz (Rodzaju 1.27) We mnie żyjesz, poruszasz się i 
jesteś (Dzieje Apostolskie 17.28) Bo jesteś moim potomstwem (Dzieje 
Apostolskie 17.28) Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jeremiasz 1.4-5) 
Wybrałem Ciebie gdy planowałem stworzenie (Efezjan 1.11-12) Nie byłeś 
pomyłką (Psalm 139.15) Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Psalm 
139.16) Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dz 
17.26) Jesteś cudownie stworzony (Psalm 139.14) Ukształtowałem Cię w łonie 
Twojej matki (Psalm 139.13) I byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Psalm 
71.6) Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (Jan 8.41-
44) Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1 Jana 4.16) I całym 
sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 Jana 3.1) Po prostu dlatego, że jesteś 
moim dzieckiem, a Ja – Twoim Ojcem (1 Jana 3.1) Daję Ci więcej niż Twój ziemski 
ojciec mógłby Ci zapewnić (Mt 7.11) Bo jestem Ojcem doskonałym (Mt 5.48) 
Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jakub 1.17) Zaopatruję 
cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mt 6,31-33) Moim planem jest dać ci 
dobrą przyszłość (Jeremiasz 29,11) Ponieważ kocham Cię miłością wieczną  
i nieskończoną (Jr 31.3) Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na 
brzegu morza (Ps 139.17-18) I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sofoniasz 
3.17) Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jeremiasz 32.40) Gdyż jesteś moją 
drogocenną własnością (Wj 19.5) Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał 
bezpiecznie (Jeremiasz 32.41) I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jeremiasz 
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33.3) Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Pwt 4.29) 
Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Psalm 37.4) Bo to Ja 
daję Ci takie pragnienia (Filipian 2.13) Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż 
możesz sobie wyobrazić (Efezjan 3.20) To we mnie znajdziesz największe 
wsparcie i zachętę (2 Tesaloniczan 2.16-17) Jestem też Ojcem, który pociesza Cię 
we wszelkich twoich smutkach (2 Kor 1.3-4) Kiedy jesteś załamany, jestem blisko 
Ciebie (Psalm 34.18) Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko 
mojego serca (Iz 40.11) Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Ap 21.3-
4) I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Ap 21.3-4) Jestem 
Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (Jan 
17.23) Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (Jan 17.26) On jest 
wiernym odbiciem mnie samego (Hbr 1.3) Przyszedł by udowodnić, że jestem  
z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rzymian 8.31) By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich 
grzechów (2 Koryntian 5;18-19) Jezus umarł żebyśmy – Ty i ja – mogli zostać 
pojednani (2 Koryntian 5.18-19) Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej 
miłości do Ciebie (1 Jana 4.10) Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją 
miłość (Rzymian 8.31-32) Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz 
mnie samego (1 Jana 2.23) I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości 
(Rzymian 8.38-39) Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo 
kiedykolwiek widziało (Łukasz 15.7) Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę 
(Efezjan 3.14-15) Ale czy Ty… “chcesz być moim dzieckiem?” (Jan 1.12-13) 
Czekam na Ciebie (Łukasz 15.11-32)  Kocham Cię, Twój Tatuś.  
                                                                       Bóg Wszechmogący            szukajacBoga.pl         

 

Idealny mężczyzna oczami 

kobiety 
 

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na 
obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę  
i niewiastę. [Rdz 1,27] 

Choć Pan Bóg stworzył nas na swoje 
podobieństwo nie ma ludzi idealnych. Będąc w raju 
posiadaliśmy doskonałe ciało i czystą duszę, lecz 
poprzez wolną wolę i możliwość dokonywania 
wyborów, które otrzymaliśmy w bożej miłości 
weszliśmy w grzech, stając się niedoskonali. 

Człowiek już do momentu poczęcia w łonie matki otrzymuje pewne cechy m.in. 
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temperament, osobowość, które są mu nadane i kształtują jego dalsze życie. Nie 
można zapominać o oddziaływaniu środowiska rodzinnego, szkolnego i 
rówieśniczego, które w znaczący sposób wpływa na decyzje, postawy i 
przekonania życiowe. Choć słyszy się o ideologii Gender, to przez naturę i kulturę 
mężczyzna powinien posiadać pewne cechy, które sprawiają, że dla kobiety jest 
on „ideałem”. W niniejszym artykule poruszę te kwestie, które stanowią dla 
mnie, o ideale mężczyzny, patrząc przez pryzmat głowy rodziny – męża, ojca. 

Wiara i Bóg – małżeństwo i ojcostwo 
Święty Augustyn powiedział: „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest 
na właściwym miejscu”. Wiara dla 
ludzi wierzących jest fundamentem, 
na którym można bez obawy 
budować wszystko - także swoje 
szczęście, rodzinę. Bóg jest 
najdoskonalszym Ojcem i to On 
powinien stanowić przykład dla 
ojców ziemskich. A jaki jest Bóg 
Ojciec? To przede wszystkim 
Stwórca. To dzięki Niemu i rodzicom 
żyjemy, pojawiamy się na świecie. Niestety są ziemscy ojcowie, którzy na tym 
momencie kończą. Pan Bóg nas nigdy nie zostawia, co więcej nawet jak my się od 
niego oddalamy i nie zdajemy sobie sprawy z jego obecności On czuwa i jak 
kochający Tatuś, kiedy będziemy poranieni przytuli nas do swojego serca. To 
również Ojciec, który chce dla swoich dzieci jak najlepiej dając jednocześnie 
wolną wolę. Bóg mówi: wybierz ścieżkę, którą Ci wskaże, a dojdziesz bezpieczni 
e do celu. Jednak tak bardzo Cię kocham, że pozwolę Ci wybrać inną, a kiedy 
będziesz w niebezpieczeństwie zawołaj, a Ci pomogę. Czy ludzki ojciec potrafi tak 
samo? Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że mężczyzna, który kocha 
swoje dzieci chce dla nich jak najlepiej. Co z wolną wolą? W tym wypadku ciężko 
o tym mówić. Rodzice (bo nie tylko ojcowie) chcą ustrzec swoje dzieci przed 
wszystkim nierzadko pozbawiając możliwości decydowania o samym sobie,  
a jeżeli dziecko postąpi wbrew nim i nie wyjdzie zaczynają się wyrzuty („a nie 
mówiłem”, „radź sobie sam”). Oczywiście dziecko popełniając błąd musi ponieść 
konsekwencje swojego postępowania, jednak ojciec jest również od tego, aby  
w takich momentach pokazać, że będzie przy nim. Więź ojca z synem, również 
kształtuje obraz idealnego mężczyzny. Mali chłopcy zawsze chcą być tacy jak ich 
ojcowie. Z wiekiem zauważają oni ich wady, zaczynają kształtować nowy obraz 
ojca, mężczyzny. Od tej relacji zależy z jakim obrazem młody chłopak wejdzie  
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w dorosłość i jak on będzie kreował siebie, swoje relacji i w końcu swoje 
ojcostwo w stosunku do swoich dzieci.   

Poczucie bezpieczeństwa – ochronna, męska dłoń 
W obecnych czasach wiele kobiet oraz przedstawicieli skrajnego feminizmu 
uważa, że płeć piękna potrafi poradzić sobie sama, bez pomocy mężczyzn i może 
w wielu przypadkach tak jest. Kobieta oprócz tego, że pracuje, zajmuje się 
domem, potrafi naprawić kontakt, czy obsługiwać się wiertarką lepiej niż nie 
jeden mężczyzna. I co z tego? W pewnym momencie przychodzi taki czas kiedy, 
potrzebuje się Kogoś, kto po prostu przytuli, przyniesie gorącą herbatę, zapewni 
o swojej trosce i da poczucie bezpieczeństwa. Ciężko mi zgodzić się 
z przekonaniem wielu, że może zapewnić nam to koleżanka, kolega – moim 
zdaniem to musi być Ten „jedyny” mężczyzna. Pozostałe, nawet najbliższe osoby 
będą jedynie substytutem.  
 Wyrażanie uczuć 
Początki związku nacechowane są silnym zauroczeniem i zaangażowaniem 
emocjonalnym. Każde spotkanie jest świętem: wielogodzinne przygotowania, 
kwiaty, romantyczne spacery. A później przychodzi rutyna. Małżeństwo troszczy 
się o codzienny byt: jedzenie, płacenie rachunków, wybór właściwej szkoły dla 
dziecka. Przez codzienność - choć razem - to jednak obok siebie. Ważne żeby  
w małżeństwie było podtrzymywane pewne „napięcie”, żeby tak jak na początku 
związku u kobiety pojawiały się motylki w brzuchu, a mężczyzna nie mógł 
oderwać wzroku od swojej lubej, bo np. zmieniła uczesanie, bez okazji specjalnie 
dla niego. Dobrze jeśli mężczyzna pamięta o kwiatach nie tylko na urodziny,  
o małych gestach – karteczka zostawiona na poduszce, sms, czy telefon z krótką 
informacją – „Kocham Cię”, „Jesteś moim skarbem”. 
 Rozmowa  
Ze wszystkich stworzeń na ziemi jedynie człowiek potrafi 
porozumiewać się za pomocą mowy. To dzięki rozmowie 
poznajemy drugiego człowieka, budujemy relację. I tutaj 
dostrzegamy znaczącą różnicę między kobieta i 
mężczyzną. Kobiety mówią o wszystkim: o dzieciach, 
pracy, serialach, problemach przyjaciółki, pogodzie, 
nowej sukience, o swoich wewnętrznych rozterkach. 
Mężczyźni są trochę inaczej skonturowani. Od początku 
życia wmawiane im jest, że mają być silni, że nie mogą 
płakać, pokazywać swoich emocji. Osobiście nie zgadzam 
się z tym. Przez tłumienie swoich emocji mężczyzna 
wypala się w środku. Oczywiście zawsze można pogadać z kumplem, ale to żona 
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jest tą drugą połówką, więc dlaczego to jej nie można powiedzieć co siedzi  
w środku. Oczywiście rozmowa nie musi dotyczyć tylko wylewania z siebie 
smutków i żali, ale również poruszania tematów wspólnych pasji, a może 
powodem do odkrycia nowych?    

Docenianie kobiet 
Każdy człowiek chce być w życiu doceniany i kobiety nie są wyjątkiem. Warto 
powiedzieć żonie, że obiad który ugotowała jest pyszny, że przepięknie wygląda. 
A czy mężczyźni zauważają, że kobieta realizuje się nie tylko w domu, ale  
i w pracy? Ile trudu kosztuje każdą kobietę pogodzenie roli matki, pani domu  
i pracy zawodowej. Może warto nie tylko pochwalić żonę, ale „wejść w jej skórę” 
i pomóc? Podsumowując, tak przedstawiają się w moich oczach najważniejsze 
cechy idealnego mężczyzny. Drodzy Panowie skorzystajcie z drzemiącego w Was 
potencjału! Podarujcie żonie kwiaty bez okazji, wyciągnijcie ją na romantyczny 
spacer, przygotujcie kolację „tylko dla dwojga”. Pamiętajcie również o innych 
kobietach w Waszym życiu: powiecie mamie, że ją kochacie, zadzwonicie 
porozmawiać z siostrą. Możemy doskonalić się całe życie, powstaje jednak 
pytanie, czy podejmujemy nad sobą pracę?      Justyna Migdał 
 

Idealny mężczyzna – męski punkt widzenia 
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Potem Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze żeby mężczyzna był sam; uczynię mu 
zatem odpowiednią dla niego pomoc. (…) A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 
mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego 
ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta” [Rdz. 2, 
18, 22-24]. Wybrałem ten fragment, aby obalić nieprawidłowość, która często 
pojawia się podczas jego interpretacji. Część mężczyzn uważa, że skoro kobieta 
„z mężczyzny została wzięta”, (czyli stworzona w drugiej kolejności), oznacza to 
jej podrzędną i usłużną rolę wobec nich. Panowie to błąd. Ten opis wprawdzie 
wskazuje na pewną hierarchiczność występującą pomiędzy mężczyzną i kobietą 
(stąd to MY mamy być głową i fundamentem, na którym opiera się cała rodzina), 
ale przede wszystkim pokazuje, że główny ciężar, troska i odpowiedzialność za 
życie kobiety spoczywa na nas. Jeśli Bóg postanowił „uczynić dla nas 
odpowiednią pomoc”, naszym obowiązkiem jest opieka i poszanowanie każdej 
kobiety (sprecyzuję, że nie ma to nic wspólnego ze stawianiem mężczyznom 
wyimaginowanych wymagań, lub prezentowaniem wobec nich roszczeniowych 
postaw – pamiętajmy: zostaliśmy stworzeni z Miłości i dla Miłości). Jednak 
kobiety narzekają na męski rodzaj, który staje się coraz bardziej wycofany, 
niepewny siebie, oddający im tożsamą dla siebie rolę opiekuna rodziny. Dlaczego 
tak się dzieje?       

Bóg (nie) istnieje  
Śledząc historię mężczyzn ze Starego Testamentu, można zauważyć, że łączy ich 
jedna wspólna cecha: bliska i zażyła relacja z Bogiem oraz własnymi synami. To 
Bóg był źródłem męskiej siły, którą przekazywano z pokolenia na pokolenie. 
Ojcowie mając bliski kontakt z Bogiem równocześnie potrafili zbudować zażyłą 
więź ze swoimi synami. Dzisiaj niewielu z nich deklaruje dobre relacje ze Stwórcą. 
Rozmawiając z wieloma mężczyznami obserwuję (i widzę to także u siebie), 
tendencje do całkowitego polegania na samym sobie. Pytając siebie i innych: 
„czy wierzysz, że Bóg autentycznie działa w Twoim życiu?”, słyszę niepewne „tak, 
ale…”. I właśnie to „ale” jest oznaką braku naszego zaufania. Po prostu nie 
wierzymy, że Bóg może dać nam siłę do dźwigania naprawdę dużego ciężaru. 
Dlatego tak łatwo i często lubimy rezygnować z odpowiedzialności za życie 
naszych rodzin, zrzucając ją na ramiona kobiety, która – chcąc, nie chcąc - często 
musi przyjąć rolę mężczyzny, lecz nie może nim się stać!!! Nasza niepewność, 
brak zakorzenienia się w Bogu powoduje, że nie czujemy naszej męskości – 
dlatego nie potrafimy nawiązać bliskich i zażyłych relacji z naszymi dziećmi 
(szczególnie synami), bo kiedy oni zapytaliby się nas: „tato, jak być prawdziwym 
mężczyzną?” odpowiedzielibyśmy: „nie wiem. Idź się zapytaj mamy”.  
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Bezradni 
Kobiety wypracowały wiele strategii radzenia sobie z przykrymi doświadczeniami 
i emocjami: spotkanie z przyjaciółką, zakupy czy płacz (tak, żeby wszyscy 
widzieli). W jaki sposób my, panowie pokonujemy różne trudności? Często 
uciekamy się do używek – alkohol, tytoń, może narkotyk. Albo hazard; potrafimy 
przegrać sporo kasy. Dla młodszego pokolenia mogą być to nowoczesne 
technologie, nieudolnie zastępujące kontakt z człowiekiem. Ale która sfera jest  
u nas szczególnie atakowana? Nasza seksualność. Weszliśmy mocno 
w masturbację, pornografię, seks bez odpowiedzialności, („bo się kochamy”, „bo, 
po co czekać”, „bo to nas zbliża”, „bo trzeba sprawdzić czy do siebie pasujemy”). 
Nie poznałem jeszcze w życiu żadnego mężczyzny, którego ominął problem 
czystości – a rozmawiałem z wieloma. Nie oszukujmy się – popęd seksualny to 
potężna siła. Ona też pochodzi od Boga, ale dostaliśmy ją po to, aby nad nią 
zapanować. Ilu z nas straciło w życiu kontrolę nad seksualnością? Jaki przekaz 
generują filmy porno? To nieprawda, że mężczyzna „zawsze może’, „zawsze 
chce”, a kobieta jest przedmiotem służącym rozładowaniu napięcia. Porno jest 
kłamstwem; to brutalnie zniszczony obraz pięknego daru, jaki jeden człowiek 
może ofiarować drugiemu. Ilu z nas chodzi na skróty? To proste – wystarczy 
załączyć komputer. A jak się czujemy „po” oszukując samych siebie, zadowalając 
się marnym substytutem prawdziwej fizycznej miłości, na własne życzenie 
odbierając sobie wolność? 

Ty i Twój ojciec   
Pierwszym krokiem uzdrowienia 
męskiej duszy jest naprawienie 
relacji z Twoim ojcem. On też 
mógł nie mieć dobrego wzoru, 
dlatego nie potrafił okazać Ci 
prawdziwej, męskiej miłości, 
której tak bardzo jako chłopiec 
potrzebowałeś i pragnąłeś. 
Zostałeś zraniony? Usłyszałeś, że 
jesteś do niczego? Wybaczenie 
ojcu i przyjęcie tego, że nie jest takim, jakiego byś sobie życzył jest trudne, ale 
możliwe. Tak długo jak walczysz ze swoim ojcem, walczysz ze sobą samym, z 
własną męskością. Pamiętaj: To ojciec (nie matka, żona, dziewczyna) nadaje 
synowi męskość. A jeśli już go nie masz? Spokojnie. Może to zrobić jeszcze Bóg.  
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Strach przed męską przyjaźnią 
Masz chociaż jednego przyjaciela który wie jaki jesteś naprawdę? Kiedy nie 
zakładasz maski macho, elegancika, wrażliwego na piękno świata artysty albo 
kolesia, którego „nic nie rusza”? Panowie - znowu się oszukujemy. Udajemy 
przed sobą kogoś, kim w rzeczywistości nie jesteśmy. W męskim towarzystwie 
nie okazujemy słabości z dwóch powodów: boimy się, że mówiąc o naszych 
problemach i porażkach zostaniemy wyśmiani i odrzuceni oraz paraliżuje nas lęk, 
że ktoś uzna nas za homoseksualistę. Świat mówi nam, że męska przyjaźń to 
tylko piwo i przechwalanie się tym, czego nie zrobiliśmy. Rzeczywistość może 
okazać się o wiele bardziej pasjonująca. W moim życiu uniknąłem wielu 
niemądrych decyzji, albo psychicznych „dołów” dzięki mężczyznom, którzy są dla 
mnie (i ja dla nich) przyjaciółmi. Potrafimy szczerze rozmawiać o swoich 
problemach lecząc się z kompleksów dotyczących naszych ambicji, porażek, 
cielesności, której tak często nie akceptujemy. Równocześnie umiemy spędzać 
czas dobrze się bawiąc. Nawiązanie zdrowej, męskiej przyjaźni jest możliwe.  

Jesteśmy wrażliwi 
Pewnie wielu z Was właśnie 
mocno się oburzyło. I dobrze, bo 
znaczy to, że dotknąłem obszaru, 
który chcemy z siebie wyprzeć. 
Panowie – mamy emocje, można 
nas zranić. Dlaczego? Bo Bóg dał 
nam naturę wojownika, a każdy 
wojownik ponosi rany. Świat 
mówi: „masz być twardy”, „nie 
okazuj bólu”, „nie wolno Ci 
płakać”. A ja twierdzę, że to 
nieprawda. Nie chodzi o to, aby 
stać się małym chłopczykiem 
opowiadającym z przejęciem o tym, że boli nas piąty palec. Nie popadajmy  
w skrajność. Po prostu dopuśćmy do siebie fakt, że czujemy i uczmy się mądrze 
radzić z emocjami. Chyba, że zadowala nas perspektywa faceta z dwoma 
rewolwerami w rękach: pierwszy nazywa się puszka piwa, a drugi pilot od 
telewizora.    

To, co z tym ideałem? 
Nie wiem jak być idealnym mężczyzną. Moim zdaniem, tu na ziemi jest to 
niemożliwe. Za to możemy się ciągle doskonalić. Jeśli tego chcemy rozwiązanie 
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jest proste, lecz wymagające i często bolesne: naprawa relacji z ojcem  
i budowanie swojej męskości w Bogu.                     Szczepan Cieślak 
Książki dotyczące męskiej duchowości: 

1. Steve Biddulph, Męskość. Nowe spojrzenie, Wyd. Rebis, Poznań 2012, 
2. Martin Pable, Tajemnice męskiej duszy, Wyd. eSPe, Kraków 2009, 
3. John Eldredge, Dzikie serce tęsknoty męskiej duszy, Wyd. W drodze, 2012. 

Intencje na miesiąc czerwiec 2018 r. 

01.06.2018 
I Piątek 

7.00 
W int. wnuków z ok. Dnia Dziecka o Boże błog. i opiekę 
Aniołów Stróżów 

18.00 
1. Za zm † Członkinie z III Róży Kobiet Marii Kaleka 
2. † Marek Koźbiał (P) 

02.06.2018 
I Sobota 

8.00 
1. † Władysław Adamski (P) 
2. † Marek Koźbiał (P) 

18.00 † Emilia i Stanisław Jędrzejko 

3.06.2018 
Niedziela 

IX Niedziela Zwykła 
7.00 † Wiesław Ryłko (P) 

9.00 
1. † Paweł Kłaput (P) 
2. † Marek Koźbiał (P) 

11.00 

1. Suma odpustowa w int. Parafian 
2. Msza św. dziękczynna za 25 lat posługi kapłańskiej ks. 
Wacława z prośbą o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata 
posługi kapłańskiej – od Rady Parafialnej  
3. W int. ks. Wacława jako podziękowanie za 25 lat posługi 
kapłańskiej z prośbą o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata– 
od Parafian 
4. † Stanisław Baścik z synami 

17.00 † Benedykt Wołek 
04.06.2018 

 Poniedziałek 
7.00 † Władysław Gibas (P) 

18.00 † Maria Zmilczak (P) 

05.06.2018 
Wtorek 

7.00 
1. † Franciszek Jurzak (P) 
2. W int. Amelki o Boże błog. i szczęśliwą operację 

18.00 † Ryszard Rolak (P) 

06.06.2018 
Środa 

7.00 † Władysław Gibas (P) 

18.00 
1. † Genowefa Janikowska (P) 
2. † Marek Koźbiał (P) 

07.06.2018 
Czwartek 

7.00  † Zdzisław Drożdż w 4 r. śm. 
18.00 † Władysław Gibas (P) 

08.06.2018 
Piątek 

7.00 † Julia i Jan Byrski  

18.00 
1. † Maria Zmilczak(P) 
2. O zdrowie i Boże błog. dla VI Róży Kobiet Marii Drożdż 
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09.06.2018 
Sobota 

7.00 † Władysław Adamski (P) 
18.00 † Wiesław Ryłko (P) 

10.06.2018 
Niedziela 

X Niedziela Zwykła 

7.00 
O zdrowie i Boże błog. dla II Róży Mężów Włodzimierza 
Drożdża i ich rodzin 

9.00 
1. † Ryszard Rolak (P) 
2. † Jerzy Szeremeta (P) 

11.00 
1. † Dominik Handzlik  
2. † Józefa Wróbel (ona ) 

17.00 † Zofia Kliś (P) 
11.06.2018 

 Poniedziałek 
7.00 † Marek Koźbiał (P) 

18.00 † Franciszek Zeman w 17 r. śm. 

12.06.2018 
Wtorek 

7.00 
1. † Helena Lachowska (P) 
2. † Józef Zaręba (P) 

18.00 † Benedykt Wołek (P) 

13.06.2018 
Środa 

7.00 † Ludwika Bies (P) 

18.00 
1. † Stanisław oraz Józef Trzcionka z rodzicami 
2. † Maria Zmilczak (P) 

14.06.2018 
Czwartek 

7.00 
1. † Władysław Gibas (P) 
2. † Krzysztof Gołek (P) 

18.00 W int. Bierzmowanych z naszej Parafii  

15.06.2018 
Piątek 

7.00 † Ludwika Bies (P) 

18.00 
1. † ks. Gustaw Paranycz od I Róży Kobiet Marii Łaciak   
2. † Jerzy Szeremeta (P) 

16.06.2018 
Sobota 

7.00 
1. † Antoni Chowaniec z rodzicami 
2. W int. Ojca św. i Ojczyzny od I Róży Mężów 

18.00 † Barbara Wanio w 2 r. śm. 

17.06.2018 
Niedziela 

XI Niedziela Zwykła 
7.00 Za zmarłych z I Róży Mężów 

9.00 
1. † Antoni Handzlik (P) 
2. † Eustachy i Władysława Baścik  

11.00 
1. † Jarosław Janikowski w 4 r. śm.  
2. † Kazimierz Wadoń z żoną Stefanią i córką Janiną 

17.00 † Stanisław Piekiełko z rodzicami i bratem 
18.06.2018 

 Poniedziałek 
7.00 † Anna Waluś i Tadeusz Baścik w r. śm. 

18.00 † Jan i Stanisława Łysoń 

19.06.2018 
Wtorek 

7.00 
1. †  Władysław Gibas (P) 
2. †  Ludwika Bies (P) 

18.00 † Halina Nastyń z ojcem 

20.06.2018 
Środa 

7.00 † Barbara Wanio w 2 r. śm. 

18.00 
1. † Genowefa Janikowska (P) 
2. † Marianna Handzlik z mężem Antonim 
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Intencje, które otrzymał ks. profesor Andrzej Dobrzyński 
pracujący w Ośrodku Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. 
Otrzymane intencje ks. Andrzej  odprawi w najbliższych 
tygodniach: 

† Wiesław Ryłko – 20 int 
† Marek Koźbiał – 10 int 
† Maria Zmilczak – 20 int. 
† Kazimiera Adamus – 10 int  

21.06.2018 
Czwartek 

7.00 
1. † Ryszard Rolak (P) 
2. †  Kazimierz Żaczek (P) 

18.00 † Maria Zmilczak (P) 

22.06.2018 
Piątek 

7.00 † Jan Pietraszek  

18.00 
1. † Władysław Adamski (P)   
2. † Helena Lachowska (P) 

23.06.2018 
Sobota 

7.00 
W int. Jarosława i Alicji w 25 r. Ślubu o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 

18.00 † Józef i Agnieszka Drożdż z synem 

24.06.2018 
Niedziela 

Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela 
7.00 † Józef Jarnot w 6 r. śm.  

9.00 
1. † Andrzej Wołoszyn (P) 
2. † Edward i Elżbieta Honkisz z synową Marią  

11.00 
W int. Straży pożarnej z Kęt Podlesia z ok. 70 – lecia 
powstania oraz z ok. poświecenia nowego sztandaru 

17.00 † Maria Zmilczak (P) 

25.06.2018 
 Poniedziałek 

7.00 
W int. Marii o Boże błog. i opiekę Matki Bożej z ok. 60 r. 
Urodzin 

18.00 † Jerzy Szeremeta (P) 

26.06.2018 
Wtorek 

7.00 †  Władysław Gibas (P) 

18.00 † Genowefa Janikowska (P) 

27.06.2018 
Środa 

7.00 † Marek Koźbiał (P) 

18.00 † Maria Moskal w 6 r. śm. 
28.06.2018 
Czwartek 

7.00 † Bernarda Nycz z mężem Ignacym i zięciem Stanisławem  
18.00 † Władysław Adamski (P) 

29.06.2018 
Piątek 

7.00 † Paweł Handzlik   

18.00 
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Pauliny  
z ok. 30 r. śm.   

30.06.2018 
Sobota 

7.00 † Franciszek Żmuda w 19 r. śm. 

18.00 
Dziękczynna w r. Ślubu Artura i Marii o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 
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Krzyżówka dla dorosłych 05/2018 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych z gazetki nr 

5/2018 "Miłosierdzie i Miłość Jezusa" jest hasło: 
„Człowiek to mistyczna Świątynia Boga.” 

Nagrody książkowe pt.: „Uczniowie Jezusa”  
wylosowały osoby: Małgorzata Kaim i Joanna 

Grabowska!  Nagrody czekają w 
zakrystii od 6 czerwca b.r. Serdecznie 

pozdrawiam. Ks. Wacław 

Krzyżówka dla Dzieci 05/2018 

Rozwiązanie krzyżówki nr 5/2018:  

„ Powstał z martwych i jest między wyznawcami.”  
Nagrodę: „Wydarzyło się w Fatimie”, wylosowała 

Emilia Surma.     Serdecznie pozdrawiam. Ks. Wacław 
 

Z życia naszej Parafii 
Pożegnanie Pana Józefa Handzlika, najbardziej zasłużonego dla naszej Parafii. 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…. Wszystko pozostanie w naszych 

sercach, panie Józefie.  
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Kolejne ławki odrestaurowane: 
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Już zamontowane i oddane do użytku  
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W oczekiwaniu na pielgrzymów 
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Zanurzony w modlitwie… 

 

 

 

Bardzo, serdecznie dziękuję za wsparcie i życzliwe słowo.  
Niech Bóg obdarza Was swoimi łaskami  

i błogosławi na każdy dzień. Ks. Wacław 
Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 

 

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.   
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 

http://www.ketypodlesie.pl/

