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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
Październik 2018                     Moc Różańca                                  Nr 10/2018 
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„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała 
modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie 

powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja 
usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle 

słów: "Zdrowaś Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze 
wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa…  

Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca 
zachęcam wszystkich do jej odmawiania." ( J P II ) 
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Krótkie medytacje 

XXVII Niedziela Zwykła, Rok B – 07.10.2018 r. 
Mk (10,2-16). Faryzeusze 

przystąpili do Jezusa, a chcąc Go 
wystawić na próbę, pytali Go, czy 

wolno mężowi oddalić żonę. 
Odpowiadając, zapytał ich: „Co 
wam przykazał Mojżesz?”. Oni 

rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać 
list rozwodowy i oddalić”. 

Wówczas Jezus rzekł do nich: 
„Przez wzgląd na zatwardziałość 

serc waszych napisał wam to 
przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę  

i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze 
swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym 

ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”. W domu 
uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala swoją żonę, 

a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli 
żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. 

 

Miłość jest tylko z Boga… 
Każde małżeństwo jest święte, bo uświęcone przez Boga. I każde Bóg chce 

odnawiać i uświęcać. „Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela.” 
Nie chodzi tu tylko o nierozdzielanie małżonków, ale może bardziej jeszcze 
o to, aby nie rozdzielać małżonków od Boga. Jeśli dziś mamy globalny kryzys 
małżeństwa jako takiego, to właśnie dlatego, że związek kobiety i mężczyzny 
chce być często poza Bogiem, jakby miłość była jedynie ludzką sprawą.   
A człowiek bez Boga nie jest w stanie kochać, bo miłość jest z Boga! „Tak bowiem 
Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy 
pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.” W Bogu, 
od którego wszyscy pochodzą, a nie w człowieku jest też racja, dla której bramy 
Kościoła otwierają się dla wszystkich, którzy chcą być uświęcani. Jezus upomina 
apostołów, a może jeszcze bardziej nas: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do 
Mnie, nie przeszkadzajcie im”. Dzieci Boga są małe i duże, żadnemu nie można 
przeszkadzać w przychodzeniu do Jezusa, trzeba raczej pomagać, wspierać   
i zachęcać. Wiele dziś mówi się o dostępie do Komunii świętej dla tych, których 
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życie się pogmatwało. Jeśli ktoś jest w stanie łaski, może przyjmować Komunię 
świętą. A jeśli nie, nie jest odrzucony, może bowiem korzystać z wielkiego 
bogactwa łaski, którą Pan daje nie tylko w sakramentach, ale przez swoje słowo, 
jak również przez duchowe wsparcie wspólnoty wierzących. Bóg przemienia, 
czasem nieoczekiwanie prostując drogi człowieka, oczyszczając jego serce 
i rozpalając jeszcze większym pragnieniem życia w jedności z Nim. 

 

XXVIII Niedziela Zwykła, Rok B – 14.10.2018 r. 
Mk (10,17-30). Gdy Jezus 

wybierał się w drogę, 
przybiegł pewien człowiek  

i upadłszy przed Nim na 
kolana, zaczął Go pytać: 

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

„Czemu nazywasz Mnie 
dobrym? Nikt nie jest dobry, 

tylko sam Bóg. Znasz 
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie 

oszukuj, czcij swego ojca i matkę”. On Mu odpowiedział: „Nauczycielu, 
wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał na 

niego z miłością i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, 
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź 

za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem 
wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich 

uczniów: „Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do 
królestwa Bożego”. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie 

im rzekł: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy  
w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho 

igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej 
się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może być zbawiony?”. Jezus 

popatrzył na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga 
wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my 

opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: 
„Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, 

sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie 
otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci 

i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”. 
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Co pragnę osiągnąć ? 
„Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 

obosieczny.” Przekonał się o tym człowiek z dzisiejszej Ewangelii. Odczuł moc 
słowa, które wypowiada Jezus. Uznał w Nim Pana i Mistrza, upadł przed Nim na 
kolana, prosząc o słowa życia. Kiedy jednak usłyszał zachętę do oderwania się od 
swoich ziemskich dóbr, od swoich ludzkich zabezpieczeń, posmutniał. 
Najwyraźniej nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo przywiązany jest 
do swoich posiadłości. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, co cenimy 
najbardziej? Z czym lub z kim wiążemy nasze nadzieje? A może w ogóle nie 
pytamy o to, co należy „czynić, aby osiągnąć życie wieczne”? Czy ono w ogóle 
nas interesuje? Na każdego z nas Jezus patrzy z miłością i do każdego z nas 
wypowiada słowo. I czeka na odpowiedź. Jakie to ważne, abym poczuł na sobie 
to Jego miłosne spojrzenie... Ono jest w stanie mnie przemienić. „Któż więc może 
być zbawiony?” „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest 
możliwe.” Ważne, bym nie odszedł zasmucony. Nawet jeśli dziś nie do końca 
rozumiem słowo, które wypowiada do mnie Jezus. Przecież wiemy, że „wszystko 
odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek”. 
Jego nie da się oszukać. On zna nasze pragnienia i jest w stanie je zaspokoić, choć 
niekoniecznie tak, jakbyśmy to sobie wyobrażali. Ważne, by nie odejść, by nie 
odrzucić Jego słowa, ale pozostać z Nim i dać się Mu przemieniać i prowadzić. 

XXIX Niedziela Zwykła, Rok B – 21.10.2018 r. 
Mk (10,35-45). Jakub i Jan, 

synowie Zebedeusza, podeszli do 
Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, 

pragniemy, żebyś nam uczynił to, 
o co Cię poprosimy”. On ich 

zapytał: „Co chcecie, żebym wam 
uczynił?”.  Rzekli Mu: „Daj nam, 

żebyśmy w Twojej chwale 
siedzieli jeden po prawej, a drugi 

po lewej Twej stronie”. Jezus 
im odparł: „Nie wiecie, o co 

prosicie. Czy możecie pić kielich, 
który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”. 

Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam 
pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również 

przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub  
lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”.  
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Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. 
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za 
władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak 

będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, 
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech 

będzie niewolnikiem wszystkich.  
Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby 

służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”. 
 

Chora ambicja… 
Czego nas uczy dzisiejsza Ewangelia, ukazując postacie Jakuba i Jana? Uczy 

nas i przekonuje, jak ważne jest, by przybliżając się z ufnością do Jezusa,  
przedstawiać Mu swoje pragnienia. Nie tylko pragnienia wzniosłe, ale pragnienia 
prawdziwe – te, które są w nas. Często problem naszej modlitwy tkwi w tym, że 
mówimy Bogu o czymś, co wydaje nam się słuszne, choć niekoniecznie jest 
naszym udziałem. Obawiamy się, że nie wypada mówić Bogu o pewnych 
sprawach. A przecież mamy Mu mówić o tym, co rzeczywiście w nas jest. 
Apostołowie, zwracając się do Jezusa, szukali swojej chwały, próbowali załatwić 
sobie dobre miejsca w Jego królestwie. Skupieni na sobie, zapobiegliwi, chcieli 
ubiec innych. W wyrażonych pragnieniach dawali świadectwo własnej pychy  
i egoizmu. Nie tego uczył Jezus. W odpowiedzi na tę ich nieprzystojną prośbę 
wcale ich jednak nie ofuknął, nie skrytykował, nie zganił, ale chwytając się ich 
wyrażonych pragnień, poprowadził ich bezpiecznie dalej. Wskazał im drogę do 
nieprzemijającej chwały. Jak idzie się do lekarza i mówi się o swoim cierpieniu,  
o dolegliwościach, choćby były wstydliwe, tak idzie się do Jezusa i mówi się  
o tym, co w nas jest, co nam dolega, jakie myśli i pragnienia nosimy w sobie. 
Tylko wtedy, gdy mówimy prawdę o swojej sytuacji, możemy liczyć na dobrą 
diagnozę i skuteczną terapię. W przypadku problemów zdrowotnych możemy 
liczyć na fachowość lekarza, w przypadku problemów duchowych możemy liczyć 
na wiele, wiele więcej. „Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich 
nieprawości On sam dźwigać będzie.” Jezus nie tylko nas leczy, ale nasze 
dolegliwości bierze na siebie i prowadzi nas ku pełni zdrowia, czyli do zbawienia. 
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XXX Niedziela Zwykła, Rok B – 28.10.2018 r. 
Mk (10,46b-52). Gdy Jezus wraz  

z uczniami i sporym tłumem 
wychodził z Jerycha, niewidomy 

żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, 
siedział przy drodze. A słysząc, że to 
jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: 

„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade 
mną!”. Wielu nastawało na niego, 

żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej 
wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade 

mną!”. Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, 
mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, 

zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego:  
„Co chcesz, abym ci uczynił?”. Powiedział Mu niewidomy:  

„Rabbuni, żebym przejrzał”.  Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. 
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. 

Czego pragnę od Jezusa? 
Nasza obecność na Eucharystii to przede wszystkim odpowiedź na 

wcześniejsze wezwanie ze strony Boga. To On wzbudza w nas pragnienie bycia  
z Nim w Jego domu. Patrzy z przejęciem na nas, na nasze troski i cierpienia, 
chcąc nam dać to, co najlepsze. Dlatego przyprowadza nas do siebie: „Oto wyszli 
z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia 
wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela”. 
Najpiękniejszą formą modlitwy jest uwielbienie i dziękczynienie, ale nie znaczy 
to, że nie mamy prosić. W prośbie bowiem wyrażamy naszą wiarę, uznając 
wszechmoc Boga i Jego miłość i troskę o nas. Tak zrobił Bartymeusz, wołając: 
„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”, i tak możemy robić też my. Czy 
wiem, czego oczekuję od Jezusa? Czy jestem świadom moich próśb kierowanych 
na Eucharystii do Niego, Arcykapłana wszelkich dóbr? Jezus pyta o nasze 
pragnienia, podobnie jak zapytał Bartymeusz: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Jeśli 
wiem, czego oczekuję od Niego, to trzeba, abym to wyraził z wiarą.  
Eucharystia jest miejscem dziękczynienia i jest źródłem łaski. W niej 
doświadczamy mocy Jezusa, którego Ojciec ustanowił arcykapłanem dla nas. 
Jesteśmy u źródła łaski, z którego udziela nam mocy sam Jezus. Tak więc trwajmy 
przed Nim, abyśmy – jak niewidomy z Ewangelii – mogli usłyszeć słowa 
skierowane do nas: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. 
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XVIII Dzień Papieski:  
„Promieniowanie ojcostwa” 

14 października 2018 r. 

„Promieniowanie ojcostwa”  – pod 

takim hasłem obchodzić będziemy 

XVIII Dzień Papieski, który 

odbędzie się 14 października 2018 

roku.  
Hasło Dnia Papieskiego nawiązuje do 
tytułu dramatu Karola Wojtyły. 
Społeczność tworząca Fundację „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” chce zaprosić do 
lektury tej sztuki, aby zgłębiać myśl 
patrona FDNT św. Jana Pawła II. O 
ojcostwie papież mówi także w dwóch 
innych książkach: „Wstańcie, chodźmy!” 
oraz „Pamięć i tożsamość”. W pierwszej 
z nich, w części IV, znaleźć można 
znamienny tytuł "Ojcostwo biskupa",  
a w niej rozdział "Ojcostwo na wzór św. 
Józefa", w którym ten święty jest 
stawiany za wzór dla „wszystkich powołanych do 
ojcostwa – w rodzinie, albo w kapłaństwie”.  Z kolei "Pamięć  
i tożsamość" szczególnie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, św. Jan 
Paweł II wskazał: "Ojczyzna to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób 
dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach".  Jednak szczególnie  
w dramacie "Promieniowanie ojcostwa", w którym zawarty został opis 
kondycji człowieka w odniesieniu do Boga, a także analiza samotności 
Adama - pierwszego człowieka, który stanął "na pograniczu ojcostwa  
i samotności".  Karol Wojtyła podejmuje temat winy człowieka, pisze też  
o przedziwnej bliskości Boga wobec człowieka, bardziej podstawowej, 
fundamentalnej niż samotność człowieka. Autor stwierdza: „Trzeba wejść w 
promieniowanie ojcostwa, w nim dopiero wszystko staje się rzeczywistością 
pełną”.  Hasło zachęca też do ponownego sięgnięcia do homilii św. Jana 
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Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3 czerwca 1991 r., a poświęconej IV 
Przykazaniu Bożemu "Czcij ojca swego i matkę swoją". Papież przestrzegał  
w niej przed lekkomyślnym niszczeniem rodziny i wzywał do jej 
odbudowywania.  Promocja ojcostwa, której dokonuje św. Jan Paweł II  
w swoim nauczaniu, nie stoi w opozycji do innych wartości. Tłumaczy, że 
Ojcostwo Boga nie umniejsza ojcostwa ludzkiego, ale stanowi dla niego 
wzór i oparcie. Ojcostwo nie jest też widziane w opozycji do macierzyństwa, 
czy dziecięctwa. W myśleniu papieskim te wartości są wobec siebie 
komplementarne.  „Ta idea towarzyszyła mu już jako młodemu księdzu, 
który prowadził duszpasterstwo akademickie młodych ludzi, których 
formował przez kilkadziesiąt lat. Chciał im przedstawić Ojcostwo Boga,  
w którego promieniach człowiek może wzrastać” – podkreśla kard. 
Kazimierz Nycz. W 2018 r. obchodzona będzie też m.in. 60. rocznica sakry 
biskupiej Karola Wojtyły i 40. rocznicy wyboru na papieża. Fundacja Dzieło 
Nowego Tysiąclecia nie zapomni także o setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, organizując w październiku międzynarodową 
konferencję nawiązującą do tego wydarzenia w kontekście papieskiego 
nauczania.  „Oczywiście rocznice i jubileusze nie są dogmatem, ale okazją do 
tego, aby nadal przypominać papieża, jego nauczanie i pontyfikat oraz to, że 
został nam dany przez Kościół jako orędownik świętości oraz wzór do 
naśladowania nie tylko dla biskupów i księży, ale dla wszystkich katolików 
świeckich”– zaznacza kard. Kazimierz Nycz.  Organizatorem Dnia 
Papieskiego jest, powołana przez Konferencję Episkopatu Polski, Fundacja 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” opiekująca się młodymi zdolnymi ludźmi  
z ubogich rodzin, którzy mogą się uczyć dzięki jej wsparciu stypendialnym.  
Ubiegły rok był dla FDNT bardzo udany - poinformował dziś na spotkaniu  
z dziennikarzami prezes zarządu FDNT ks. Dariusz Kowalczyk. Stypendyści 
gimnazjalni, licealni i studenci uczelni wyższych spędzili lato na obozach 
integracyjnych w Myczkowcach, Tarnowie i Białymstoku.  W tym roku 
młodzież pojedzie na obozy do Kielc (gimnazjaliści i licealiści) i Koszalina 
(studenci). W trakcie XVII Dnia Papieskiego (8 października) odbyła się 
coroczna przykościelna i publiczna zbiórka na wsparcie młodzieży. Na razie 
jej wyniki są wciąż podliczane, wiadomo z kolei, że zbiórka SMS wyniosła 
ponad 160 tys. zł, a z odpisu 1% podatku za roku 2016 udało się pozyskać 
458 tys. zł, co pozwoli na sfinansowanie 147 stypendiów.  Nagrodami TOTUS 
TUUS uhonorowano osoby i instytucje, które w swojej działalności promują 
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nauczanie Jana Pawła II. Odbyła się także międzynarodowa konferencja 
„Europa-kryzys i nadzieja”, w której przypominano europejską myśl papieża 
Polaka.  
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Intencje pogrzebowe, które odprawi  
ks. Edward Lasek – Salwatorianin z Bielska-Białej: 

20 int † Kazimiera Adamus, 10 int. † Eugeniusz Dźwigoń, 
20 int. † Maria Zmilczak 

Razem 50 intencji 

Intencje mszalne na miesiąc październik 2018 
01.10.2018 

Poniedziałek  
7.00 † Edward Wawak (P) 

18.00 † Helena Zielińska 

02.10.2018 
Wtorek  

7.00 † Franciszek Jurzak (P) 

18.00 † Władysław Gibas  

03.10.2018 
Środa  

7.00 † Emil Czyż z synem Adamem 

18.00 
1. † Józef Handzlik (P) 
2. † Szczepan Baścik (P) 

04.10.2018 
I Czwartek 

7.00 † Franciszek Jurzak (P) 

18.00 

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej dla III Róży Marii Kaleka  
oraz ich rodzin 
2. † Jadwiga Wszołek w 3 r. śm. 

05.10.2018 
I Piątek 

7.00  

18.00 
1.  O zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej 
dla VI Róży Marii Drożdż i ich rodzin 
2. † Franciszek Góralczyk z żoną i dziećmi  

06.10.2018 
I Sobota 

  

8.00 
1. † Barbara Niemczyk (P) 
2. † Julian Gibas (P)        
           Nabożeństwo Maryjne 

18.00 † Marian Wójcik 

07.10.2018 

I Niedziela 
 

XXVII Niedziela Zwykła 

7.00 † Emilia Tora 

9.00 
1. † Paweł Kłaput (P) 

2. † Julia i Jan Byrski 

11.00 
1. † Dominik Handzlik  
2. † Stefan Puchała 

17.00 † Henryk Kliś w 5 r. śm. 

08.10.2018 
Poniedziałek 

7.00 † Szczepan Baścik (P) 

18.00 † Danuta Byrska  

09.10.2018 
Wtorek 

7.00 † Józef Handzlik (P)  

18.00 † Jan i Aniela Szczurek  

18.30 
W int. Wspólnoty Apostolatu Maryjnego z podziękowaniem  
za 25 lat kapłaństwa ks. Wacława 
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10.10.2018 
Środa 

 

7.00 W int. Bogu wiadomej 

18.00 
1. † Stanisława i Rudolf Handzlikowie  

2. † ks. Gustaw Paranycz od II Róży Mężów 
Włodzimierza Drożdża 

11.10.2018 
Czwartek 

7.00 † Andrzej Zemanek  

18.00 † Genowefa Jankowska (P) 

12.10.2018 
Piątek 

 

7.00 † Helena i Franciszek z rodzicami 

18.00 
1. † Edward i Kazimierz Tatoń 
2. † Franciszek Adamaszek z żoną, dziećmi  
    i rodzicami 

13.10.2018 
Sobota 

Nabożeństwo 
Fatimskie 

7.00 
1. † Szczepan Baścik (P) 
2. † Krzysztof Góra  

18.00 
1. † Wiktor Papla w 30 r. śm  
2. † Kazimierz i Helena Baścik 

14.10.2018 
II Niedziela 

Dzień 
Papieski 

 

XXVIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Maria i Józef Naglik w r. śm. 

9.00 
1. † Jerzy Szeremeta (P) 
2. † Antoni Mikołajczyk z żoną Franciszką 

11.00 
1. † Janina Gibas w 5 r. śm.  
2. † Jadwiga i Marian Procner  

17.00 † Stanisława Dudzik w 2 r. śm  

15.10.2018 
Poniedziałek 

7.00 † Edward Wawak (P) 

18.00 † Tadeusz Stanclik (P) 

16.10.2018 
Wtorek 

7.00 
W int. Ojca św. i Ojczyzny od I Róży Kobiet Marii  
Łaciak  

18.00 † Józef Handzlik (P) 

17.10.2018 
Środa 

7.00 † Szczepan Baścik (P) 

18.00 
1. † Józefa Wróbel (P) 
2. W int. IX Róży Kobiet Kazimiery Góralczyk  
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

18.10.2018 
Czwartek 

7.00 † Stanisława Sławińska 

18.00 1. † Kazimierz Komędera (P) 
2. W int. Krzysztofa z ok. 18 r. Urodzin  o Boże błog. i 
opiekę Matki Bożej 

19.10.2018 
Piątek 

7.00 † Tadeusz Stanclik (P) 

18.00 
1. W int. XII Róży Kobiet Marii Dusik o zdrowie, Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej  
2. † Anna Gibas (P) 

20.10.2018 
Sobota 

7.00  

18.00 † Szymon Stanclik z synem  

21.10.2018 XXIX Niedziela Zwykła 
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III Niedziela 

 
III 

Diecezjalny 
Dzień 

Modlitw  
Za Rodzinę 

 

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

9.00 
1. † Maria Zmilczak (P) 
2. † Władysław i Antonina Trojak z rodzicami 

11.00 
1. W int. Pawełka w 3 r. Urodzin  o Boże błog.  
i opiekę Anioła Stróża 
2. † Maria Piznal (P) 

17.00 
1.† Barbara Niemczyk (P) 
2. W int. XI Róży Kobiet Heleny Handzlik 
   o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

22.10.2018 
Poniedziałek 

7.00 
† Zofia Frańczuk synem Mirosławem i wnukiem 
Tomaszem 

18.00 
1. † Aniela Handzlik w 3 r. śm. 
2. † Grzegorz Skudrzyk w r. śm. 

23.10.2018 
Wtorek 

7.00  † Władysław Stopczak 

18.00 † Kazimierz Komędera ( P ) 

24.10.2018 
Środa 

7.00 † Edward Wawak (P) 

18.00 
1. † Anna Gibas (P) 
2. † Szczepan Baścik (P) 

25.10.2018 
Czwartek 

7.00 † Franciszek Jurzak (P) 

18.00 † Władysław Gibas 

26.10.2018 
Piątek 

7.00 Za cierpiących i konających 

18.00 
1. † Józefa Wróbel (P) 
2. † Szczepan Baścik (P) 

27.10.2018 
Sobota 

 

7.00 
1. †† Stanisław Popowicz oraz Rajmund i Anna Lob 
2. † Zuzanna i Czesław Pabiś  

18.00 † Maria Sowa z mężem Władysławem  

28.10.2018 
IV Niedziela 

 
 

XXX Niedziela Zwykła 
7.00  

9.00 
1. † Jerzy Szeremeta (P) 
2. W int. Ewy z ok. 40 r. Urodzin, o zdrowie, Boże 

błog. i opiekę Matki Bożej  

11.00 
1. † Józefa Wróbel z mężem Tadeuszem w 15 r. śm. 
2. † Stanisław Matusiak w 19 r. śm. 

17.00 † Ks. Wiktor Fabia z rodzicami i rodzeństwem 

29.10.2018 
Poniedziałek 

7.00 † Elżbieta Jurzak w 1 r. śm. z mężem Józefem 

18.00 
1. † Szczepan Baścik (P) 
2. † Tadeusz i Dominika Mleczko 

30.10.2018 
Wtorek 

7.00 † Anna i Edward Pochłopień 

18.00 † Maria Zmilczak ( P ) od VII Róży Kobiet 

31.10.2018 7.00 † Edward Wawak (P) 
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Środa 
18.00 

1. † Tadeusz Stanclik ( P ) 
2. † ks. Józef Wanatowicz od VI Róży Marii Drożdż 
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Jak narodził się Różaniec ? 
Wielu z nas zapytanych o to, Jak i kiedy powstał Różaniec, odpowiedziałoby bez 
wahania, że został on zaprowadzony w XII w. przez św. Dominika, który przy Jego 
pomocy nawracał heretyków. To przekonanie ma za sobą długą tradycję i jest 
mocno utrwalone. Jednak historycy zwracają uwagę, że Różaniec na pewno nie 
powstał na zasadzie jednego aktu i nie ma jednego tylko twórcy.   

       Zacznijmy jednak od samego początku. Zanim powstał Różaniec, musiał 
powstać jego podstawowy składnik - 'Zdrowaś, Maryjo'. Jak wiadomo, 
pierwsza, główna część każdej 'Zdrowaśki' jest złożona ze słów znajdujących się 
w Ewangelii św. Łukasza. Właściwie chodzi o dwa różne fragmenty: najpierw 
powtarzamy słowa anioła Gabriela (por. Łk l, 28), a zaraz potem słowa św. 
Elżbiety (por. Łk l, 42). Oba zdania zostały pierwotnie wypowiedziane do Maryi, 
a stało się to z natchnienia Bożego i jest częścią objawienia wielkiej prawdy 
wiary, że "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J l, 14). Anioł mówi 
do Maryi Panny, która miała począć Chrystusa, a św. Elżbieta głosi pochwałę 
Maryi Dziewicy, która już Go poczęła. Te słowa nie są wy tworem ludzkiej 
mądrości i pobożności, chociaż zostały przez ludzi zapamiętane i zapisane na 
kartach Ewangelii ludzką ręką; stoi za nimi sam Duch Boży, który osobiście 
złączył pozdrowienie Maryi z uwielbieniem owocu Jej łona. Jednak natchnione 
słowa anioła i św. Elżbiety, otaczające tajemnicę wcielenia, nie stoją  
w Ewangelii obok siebie. Ktoś musiał je stamtąd wydobyć, połączyć i uczynić 
jedną modlitwą. Jak to się stało? Tego połączenia dokonał Kościół w swej 
liturgii. Najpierw stało się tak na Wschodzie. Pierwsza znana nam postać tak 
ukształtowanej modlitwy 'Zdrowaś, Maryjo' pochodzi z najstarszych liturgii 
greckojęzycznych. Co najmniej od IV w. Kościół na Wschodzie powtarzał łącznie 
słowa anioła i Elżbiety. Stamtąd zwyczaj ten przeszedł do liturgii rzymskiej (i w 
ogóle do liturgii zachodnich) około VII w. Pierwszym miejscem, gdzie pojawiła 
się 'Zdrowaśka', był formularz mszalny na święto Zwiastowania. Dziś 'Zdrowaś, 
Maryjo' rzadko komu kojarzy się z liturgią, czyli z modlitwą publiczną Kościoła. 
Tym bardziej warto sobie uświadomić, jak wielki był wpływ liturgii na 
powstanie tej "prywatnej" modlitwy. 

        Modlitwa nieustanna 
'Zdrowaś, Maryjo' zawdzięcza więc swoje powstanie zarówno Pismu 
Świętemu, jak i kościelnej Tradycji. Rozpowszechnienie się 'Pozdrowienia 
Anielskiego' wynikło z pobożności ludzi, którym modlitwa była tak potrzebna 
jak oddychanie. Wiemy, że przez kilka pierwszych wieków trwało 
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w chrześcijaństwie intensywne poszukiwanie sposobu "modlitwy nieustannej" - 
chciano bowiem jak najlepiej wypełniać polecenie Pana Jezusa: "Nieustannie 
się módlcie" (l Tes 5,17). W tym celu wybierano jakąś krótką formułę 
modlitewną, którą następnie nie tylko zachowywano w pamięci, ale 
i nieustannie powtarzano, w myślach lub na głos. Pragnienie nieustannej 
modlitwy sięgało daleko poza czasy Ojców Kościoła. Na Zachodzie żywe ono 
było przez całe średniowiecze. Wśród ulubionych formuł modlitewnych, 
przeznaczonych do powtarzania, na pierwszym miejscu znalazła się 
'Zdrowaśka'. Widzieliśmy, że do jej stosowania zachęcała liturgia, będąca 
nauczycielką i wzorem modlitwy. Zachęta okazała się owocna. Wiemy, że na 
pewno już w IX w. (z tego czasu pochodzi najstarsze znane nam świadectwo) 
utrwala się zwyczaj powtarzania 'Zdrowaś, Maryjo' jako modlitwy prywatnej. 
Ta praktyka rozkwita w XI-XII w. - popularyzowali ją benedyktyni i cystersi, ale 
nie brak świadectw dotyczących i osób świeckich. W owym czasie wielu ludzi 
uważało też za swój obowiązek odmawianie 'Zdrowaśki' codziennie, nawet po 
kilkaset razy. Modlono się na kolanach, na stojąco lub padłszy na twarz; w 
kościele, w celi czy w komnacie, lecz zawsze tymi wskazanymi przez liturgię 
słowami anioła i Elżbiety. Co ciekawe, wbrew dziś rozpowszechnionemu 
przekonaniu nie była to modlitwa dla prostaczków, jedynie zastępująca 
odmawianie Psalmów. Znamy wiele relacji wskazujących na to, że wielokrotne 
'Ave Maria' było odmawiane nie zamiast Psalmów z brewiarza, lecz obok nich 
czy razem z nimi. Np. błogosławiona Ascelina z Boulancourt (1120 - 1195), 
bliska krewna św. Bernarda z Clairvaux, miała zwyczaj codziennego recytowania 
całego Psałterza, a ponadto w pewne dni odmawiała trzysta 'Zdrowasiek' (w dni 
świąt maryjnych zaś - tysiąc). O tym, jak ta pobożna niewiasta rozumiała swoją 
modlitwę, świadczą jej słowa: "Co do mnie, wiem, że nie ma we mnie nic 
dobrego, z tym wyjątkiem, że mam Go wciąż w pamięci". A więc nie chodziło 
bynajmniej o jakieś bezmyślne powtarzanie słów; ich wypowiadanie służyło po 
prostu temu, by mieć wciąż w pamięci Tego, z powodu którego anioł przyszedł 
do Panny Maryi i z powodu którego Elżbieta błogosławiła swoją Krewną, 
najświętszą z matek. 
 

         Imię Jezus 
Ludzie średniowiecza wiedzieli dobrze, że ta modlitwa maryjna to jakby 
delikatny welon, przez który obejmujemy Dzieciątko, naszego Pana. Przez długi 
czas nie wymieniano jednak w samej modlitwie Jego imienia, modlitwa 
kończyła się słowami: "błogosławion owoc żywota Twojego". To zaczęło się 
zmieniać w połowie XIII w., gdy papież (prawdopodobnie chodzi o Urbana IV) 
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przyznał specjalny odpust za dołączanie do tradycyjnego 'Zdrowaś, Maryjo' 
Imienia Jezus. Praktyka ta rozpowszechniała się przez cały XVI w. Odtąd 
modlitwa rozciągała się jakby między dwoma Imionami: Maryja  
i Jezus.  Przez włączenie Najświętszego Imienia do tekstu 'Zdrowaś' dokonało 
się powiązanie tej modlitwy z coraz silniejszym kultem imion Jezusa  
i Maryi, głoszonym w dojrzałym średniowieczu przez świętych: Anzelma  
z Canterbury i Bernarda z Clairvaux. Coraz mocniej zdawano też sobie sprawę, 
że Imię Jezus, wybrane dla wcielonego Syna Bożego, ma w sobie wyjątkową 
moc (stąd np. układanie egzorcyzmów przeciw szatanowi z użyciem tego 
Imienia jako najlepszej broni), a także domaga się szczególnej czci (jeden  
z papieży polecał, aby przy wymienianiu Imienia Jezus we Mszy zawsze skłonić 
głowę; zwyczaj ten obowiązywał w liturgii jeszcze do niedawna). Ten wielki kult 
pozostawił więc swój ślad także w 'Zdrowaś, Maryjo'. Od tej pory możemy  
w zasadzie mówić o ukształtowaniu się naszej 'Zdrowaśki', chociaż  
w późniejszym czasie, w XV w., zostanie do niej jeszcze włączone na końcu kilka 
słów lirycznej prośby o wstawiennictwo Matki Bożej 'teraz i w godzinę śmierci 
naszej'. 
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          Nim powstał różaniec 
Samo 'Zdrowaś, Maryjo' to oczywiście jeszcze nie Różaniec. By tenże powstał, 
potrzebne były trzy wydarzenia, a właściwie procesy: wynalezienie koronki do 
liczenia modlitw, powiązanie 'Zdrowaś, Maryjo' z 'Ojcze nasz' (i z 'Wierzę  
w Boga') oraz połączenie odmawiania modlitwy ustnej z rozważaniem 
tajemnic. Wszystko to stało się w średniowieczu, lecz w różnym czasie. 
Różaniec jako metoda modlitwy dojrzewał zatem bardzo powoli, aby z czasem 
stać się metodą najbardziej popularną.  
Najwcześniej wynaleziono koronkę. Pierwsze sznury do liczenia modlitw służyły 
co prawda raczej odmawianiu Modlitwy Pańskiej, ale stopniowo także 
'Zdrowaś, Maryjo'. Modlitwy liczono dlatego, że przyjmował się zwyczaj 
odmawiania ich 50 lub 150 razy. Dlaczego właśnie w takiej liczbie? Usiłowano 
zachować podobieństwo do Psałterza, w którym jest 150 Psalmów, 
podzielonych na 3 księgi, po 50 każda. Było to związane także z praktyką 
pokuty: zamiast zadanych przez spowiednika Psalmów można było odmówić 
tyle samo 'Ojcze nasz' lub 'Zdrowaś, Maryjo'. W ten sposób niemal 
równocześnie w XI-XIII w. pojawiło się liczenie 'Zdrowasiek' i służące do tego 
narzędzie - koronka. Dzisiaj są to oczywiste składniki naszego Różańca. Taki 
pierwowzór Różańca mógł znać i propagować św. Dominik. 
Równie ważne było połączenie 'Zdrowaś, Maryjo' z 'Ojcze nasz'. Oczywiście, 
zdawano sobie sprawę z tego, że Modlitwa Pańska jest niezastąpionym wzorem 
każdej modlitwy chrześcijańskiej (w końcu to sam Pan zalecił ją, mówiąc: "Wy 
(...) tak się módlcie" (Mt 6, 8). Zatem odmawianie 'Ojcze nasz' zawsze 
w połączeniu ze 'Zdrowaś, Maryjo' - czego np. wymagała ustawa kapituły 
dominikanów z 1266 roku - wskazuje na niezwykłe wyróżnienie 'Zdrowaśki'. 
Najwyraźniej sądzono, że do modlitwy, której nauczył Chrystus, należy dołączać 
modlitwę, która mówi o Nim samym. Obie modlitwy składały się niejako na 
streszczenie wiary. W średniowieczu nie posługiwano się katechizmami, ale 
prawd wiary uczono się z formuł używanych w modlitwie, liturgicznej lub 
prywatnej. Należy o tym pamiętać, gdy się rozważa fakt, że w tym czasie (XII-
XIV w.) liczne synody, sobory czy reguły zakonne zaczęły wymagać znajomości i 
codziennego odmawiania razem 'Zdrowaś, Maryjo', 'Ojcze nasz' i 'Wierzę  
w Boga'. Jeden z synodów z XIV w. praktykowanie tych trzech modlitw nazywa 
wprost "uczeniem się wiary". Właśnie w ten sposób powstawał nasz 
[powszechny,] codzienny pacierz, który jest streszczeniem wiary 
i przypomnieniem jej istotnych prawd.  

                 Różańcowe tajemnice 
 Poszczególne składniki Różańca w ciągu kilku wieków stopniowo rodziły się 
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więc w modlitwie Kościoła i zrastały powoli w pewną organiczną całość. 
Niewątpliwie każde wspomniane wyżej wydarzenie - jak ukształtowanie się 
tekstu 'Zdrowaś', praktyka jego powtarzania, liczenie modlitw na paciorkach 
i powiązanie 'Zdrowasiek' z 'Ojcze nasz' - miało znaczenie dla powstania 
naszego Różańca. Rozstrzygające znaczenie miał jednak fakt dodania rozważań 
określonych tajemnic. Medytacja o życiu Pana Jezusa jest oczywiście stałym 
składnikiem duchowości chrześcijańskiej i Różaniec niczego tu nie zmieniał. Na 
długo bowiem przed jego powstaniem rozmyślano nad różnymi wydarzeniami 
opisanymi w Piśmie i przekazanymi przez Tradycję. Już w XIV w. zaczęto je 
łączyć z powtarzaniem modlitwy ustnej. Jednak Różaniec w postaci znanej nam 
dzisiaj wyłonił się dopiero w XV wieku, a zawdzięczamy to dwom wydarzeniom. 
 Na początku XV w. w klasztorze kartuzów w Trewirze jeden 
z mnichów, Dominik z Prus (studiował wcześniej w Krakowie), do każdej ze 150 
'Zdrowasiek' po słowie "Jezus" zaczął dołączać krótkie zdania przypominające 
różne epizody z życia Chrystusa i Jego Matki (np. 'któregoś Ty, Panno, z Ducha 
Świętego poczęła', 'którego św. Jan ochrzcił w Jordanie i nazwał Barankiem 
Bożym', 'który na górze Tabor przemienił się na oczach apostołów'). Co prawda 
te "klauzule" z kartuskiego Różańca Błogosławionej Maryi nie utrwaliły się  
w powszechnie dziś praktykowanym Różańcu, ale wycisnęły jednak na nim swe 
piętno: dzisiaj także wiążemy poszczególne dziesiątki z określoną tajemnicą, 
tzn. z wydarzeniem z dziejów Jezusa i Maryi, które wymaga od nas 
medytacyjnego "zachowania w sercu". Jest bardzo prawdopodobne, że 
zarówno przeplatanie 'Ojcze nasz' ze 'Zdrowaś', jak i podział Różańca na znane 
nam trzy serie tajemnic - radosną, bolesną i chwalebną - został wprowadzony 
przez francuskiego dominikanina, bł. Alana de La Roche w drugiej połowie XV 
w. "Nowa" modlitwa została wnet rozpropagowana dzięki zakładanym przez 
dominikanów bractwom różańcowym. Duże znaczenie miał tu również 
wynalazek druku, który wpłynął na wytworzenie się w końcu tego samego 
stulecia wzorcowej listy piętnastu tajemnic (która była wyborem ze znacznie 
szerszego zestawu, będącego wcześniej w użyciu). Dominikanie dokonali więc 
wielkiego dzieła: podejmując główne natchnienie Różańca kartuskiego (łączenie 
odmawiania modlitw z rozważaniem tajemnic), uczynili z tej modlitwy 
ćwiczenie duchowe popularne wśród ludzi świeckich. Od tej chwili Różaniec 
stał się szybko czymś więcej niż pobożną praktyką zakonnych elit - wszedł  
w lud. 

            Papieże a Różaniec 
 Od tamtego czasu Różaniec nie podlegał już niemal żadnym zmianom. Ta 
zrodzona w łonie Kościoła modlitwa zyskała dość szybko aprobatę kolejnych 
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papieży. Jako pierwszy udzielił jej Leon X w 1520 r. Niedługo potem, na progu 
reformacji, zauważono opatrznościowy charakter powstania tej modlitwy. 
Różaniec stał się instrumentem obrony wiary katolickiej przed herezją. Gdy 
natomiast chrześcijańska flota zatrzymała pod Lepanto w 1571 roku islamską 
potęgę, św. Pius V zdecydował o wprowadzeniu do roku kościelnego osobnego 
święta ku czci Różańca. Tak powstało październikowe Święto Różańcowe, 
wyróżnione specjalnym formularzem mszalnym. W ten sposób Różaniec, który 
w pewnym sensie wyłonił się z liturgii, znalazł w niej teraz honorowe miejsce. 
To oczywiście nie koniec dziejów Różańca. Będą one trwały tak długo, jak długo 
ta modlitwa, wielokrotnie gorąco polecana przez papieży, będzie brzmiała w 
Kościele. Możemy jednak powiedzieć, że jesteśmy świadkami kolejnego 
ważnego etapu tej historii: jest nim niewątpliwie zaproponowane przez Ojca 
Świętego Jana Pawia II poszerzenie dotychczasowego Różańca o jeszcze jedną 
część - tajemnice światła o życiu publicznym Pana Jezusa. Widzieliśmy, jak fale 
wieków nakładały kolejne warstwy naszego Różańca, a teraz, jak to już nieraz 
bywało, wraz z rozporządzeniem papieskim na naszych oczach tworzy się 
kolejna. Bez żadnej rewolucji, w duchu ciągłości z różańcową tradycją nasz 
Różaniec nabywa nowego blasku, blasku światłości. 
                                                                             Paweł Milcarek (miesięcznik 'Różaniec') 
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 Mały  
      Apostoł                                               
Drogie   

      Dzieci ! 

 
W miesiącu październiku nasze 

serca przylgną do Maryi  
Matki Jezusa  

naszego Zbawiciela.  
Będziemy gromadzić  

w naszym kościele na 
nabożeństwach różańcowych 

codziennie o godz. 1730  
   Będziemy zgłębiać  

tajemnice życia, śmierci  
    i zmartwychwstania  

Jezusa wraz  
z Jego Matką    

  z Maryją  
Niepokalaną  

Panienką. 

Zachęcam  
wszystkich 

 do modlitwy  
różańcowej. 

Pozdrawiam  
ks. Proboszcz 
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Drodzy lektorzy, Ministranci oraz  

Schola Dzieci Bożych !!! 
 

Z okazji miesiąca różańcowego wyruszymy na 
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej  

w Hałcnowie oraz do Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej w Szczyrku.  

Wyjazd w sobotę, 13 października 2018 o godz. 8.30  
z parkingu przy kościele.  

W planie pielgrzymki zwiedzanie sanktuariów oraz 
pieczenie kiełbaski na ognisku przy domu zakonnym  

księży Salezjanów w Szczyrku.  
Na ten wyjazd zapraszam także rodziców. 

Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem w środę  
10 października po Mszy św. wieczornej. 

 

Do uczestnictwa zapraszamy także nowe dzieci, które 

chcą zapisać się do naszych wspólnot.  

Pozdrawiamy ks. Wacław i Ks. Krzysztof 

 

 

 

 

 

 

 

I Ty możesz zostać  

Dzieckiem Bożym lub  

Ministrantem naszej Parafii ! 
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Czas na wspomnienia 
W sobotę, 8 września, Schola Dzieci Bożych, Ministranci i Lektorzy z naszej 

Parafii podczas inauguracji nowego roku formacyjnego parafialnych grup młodzieżowych  
w Żywcu.  Msza św. w amfiteatrze w Żywcu pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Romana Pindla. 
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Po powrocie do Kęt Podlesia wzięliśmy udział w wspólnej AGAPIE przy ognisku. 
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Od 13 czerwca , ołtarz Matki Bożej Nieustającej  

Pomocy zdobi świecznik wykonany przez panów  

Artura i Wiesława. Zapalając świecę wzbudzamy  

intencję zanoszoną do Boga przez orędownictwo Maki Bożej. 
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Kącik Poezji 

„Pożegnanie Szczepana” 

Nasz parafianinie, drogi nam 
Szczepanie. 
Ty już wypełniłeś ziemskie swe 

zadanie. 
 
W tej świątyni często  
z żoną swą bywałeś, 
W miłosierdziu Pana 
otuchy szukałeś. 
Byłeś człowiekiem 
ogromnej wiary 
A Bóg zażądał  
z życia ofiary.  
Tak bardzo byłeś 
nam tu potrzebny 
Dla tej parafii  
i swoich krewnych, 
Dla swojej żony, 
dzieci i brata 
Zostanie teraz 
ogromna strata. 
I jeszcze droga tobie 
teściowa 
Żałość i smutek w swym sercu chowa. 
Trzeba się zgodzić z tą wolą Pana, 
Która nam wszystkim dziś jest zadana. 
Niech nikt z nas tutaj się nie zachwieje 



 

St
ro

n
a2

9
 

I Bogu miejmy nadal nadzieję. 
Bo Szczepan jest już u taty, mamy 
A my tez wkrótce się doczekamy. 
Patrz ile ludzi na twym pogrzebie, 
Którym służyłeś, byłeś w potrzebie. 
Za twą służebność prosimy Boga 
By się otwarła do nieba droga. 
Jak święty Szczepan, ty też cierpiałeś 
Gdy pod ciężarem wielkim leżałeś. 
I tam na łące, gdzieś w wielkiej trawie 
W końcówce życia był w twojej sprawie. 
I prosił Boga wszechmogącego 
By wziął do nieba sługę swojego. 
I my dziś wszyscy Pana prosimy 
By nie poczytał ci żadnej winy. 
Żegnaj nam bracie drogi Szczepanie 
Pamięć o tobie wśród nas zostanie. 
Za twoją pracę wznieśmy wołanie … 
Otwórz mu niebo nasz dobry Panie. 
On swoim życiu osiągał cele 
Choć za wczas odszedł lecz zrobił wiele. 
Zostań z Bogiem przyjacielu, 
Których miałeś  wśród nas wielu. 

 Kazimierz Żmuda, 8 lipca 2018 r.   
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Panowie z Leśnych Dziadków  

montują dwie stacje  

Drogi Krzyżowej.  

W październiku zamontujemy 

kolejne dwie stacje. 

Panowie! 

Dziękujemy za wykonaną pracę 

na chwałę Bożą. 
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Zapraszam na  

„KWADRANS DLA JEZUSA”  

w każdy III wtorek miesiąca. Pragniemy 

adorować Pana Jezusa  

w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. 

Zaczynamy  Mszą św. wieczorną o godz. 18.00. 

Pragniemy uwielbiać Pana za dzieła, które 

dokonuje w naszym życiu  

i zawierzać Mu wszystkie nasze sprawy.  

Przyjdź i nie zwlekaj ! 

                                                     Ks. Wacław 
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Pielgrzymka do Kalwarii 
Zebrzydowskiej. 

Serdecznie zapraszam wszystkich 

naszych parafian, całe Rodziny, 

starszych i młodych oraz osoby samotne 

do udziału w pielgrzymce i modlitwie za 

wszystkich bliskich zmarłych na Dróżki 

Maryjne do Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Będzie to szczególny czas zadumy, 

skupienia i refleksji nad życiem wiecznym do którego 

zmierzają nasi zmarli oraz my sami poprzez ziemskie trudy 

i zmagania codziennego życia. Wyruszymy autokarem 27 

października o godz. 7.45 z parkingu przy kościele.  
Pozdrawiam Ks. Wacław.  
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Pielgrzymi z ubiegłego roku…  
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III Diecezjalny Dzień Modlitwy  
za Rodziny 

21 października 2018 r. 

W niedzielę, 21 października 
 w naszej Parafii odbędzie się  

III Diecezjalny Dzień  
modlitw za Rodziny. 

Rozpoczęcie o godz. 15.00  
Godziną Miłosierdzia,  
w której będziemy 
zawierzać Rodziny 
Miłosierdziu Jezusa.  
15.30 – Adoracja w ciszy  
( możliwość skorzystania 
ze spowiedzi ). 
15.45 – Spotkanie przy stole (czas na kawę). 
16.20 – Nabożeństwo różańcowe   
17.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. Marka 
Studenckiego – Wikariusza Generalnego naszej Diecezji.  

Akt zawierzenia Rodzin Jezusowi i Jego Matce. 
18.00 – Zakończenie  uroczystym błogosławieństwem.  

Zapraszam wszystkich naszych parafian do 
udziału w tej szczególnej modlitwie.  

Pozdrawiam nasze Rodziny życząc Bożego 
błogosławieństwa i opieki Matki Bożej  Ks. Wacław 
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Plan nabożeństw różańcowych  

w październiku 2018 r. 

Dzień Godz.  Prowadzący: 

01.10.2018 Poniedziałek  17.30 I, II i III Róża Różańcowa  
02.10.2018 Wtorek  17.30 IV, V i VI Róża Różańcowa  
03.10.2018 Środa  17.30 Apostolat Maryjny 
04.10.2018 I Czwartek  17.30 Ministranci i Lektorzy z ks. Krzysztofem  
05.10.2018 I Piątek  17.30 I i II Róża Rodziców w intencji Dzieci 
06.10.2018 I Sobota  08.30 Ks. Wacław 

07.10.2018 Niedziela  16.30 Ks. Wacław 

08.10.2018 Poniedziałek  17.30 VII, VIII i IX Róża Różańcowa 
09.10.2018 Wtorek  17.30 Klasy 4 SP z Ks. Wacławem 
10.10.2018 Środa  17.30 X, XI i XII Róża Różańcowa 
11.10.2018 Czwartek  17.30 Klasy 6 i 7 SP z ks. Krzysztofem 
12.10.2018 Piątek  17.30 Świecki Zakon Karmelitański 
13.10.2018 Sobota  18.30 Uczestnicy w procesji maryjnej 

14.10.2018 Niedziela  16.30 Ks. Krzysztof 

15.10.2018 Poniedziałek  17.30 XIII, XIV Róża Różańcowa i Koło„ Radio Maryja”  
16.10.2018 Wtorek  17.30 I, II i III Róża Różańcowa 
17.10.2018 Środa  17.30 IV, V i VI Róża Różańcowa 
18.10.2018 Czwartek  17.30 Klasy 8 SP z ks. Krzysztofem 
19.10.2018 Piątek  17.30 Czciciele Miłosierdzia Bożego 
20.10.2018 Sobota  17.30 Ks. Wacław 

21.10.2018 Niedziela  16.20 Oaza Rodzin z ok. III Dnia Modlitw za Rodziny 

22.10.2018 Poniedziałek  17.30 VII, VIII i IX Róża Różańcowa 
23.10.2018 Wtorek  17.30 I i II Róża Mężów  
24.10.2018 Środa  17.30 Apostolat Maryjny 
25.10.2018 Czwartek  17.30 X, XI i XII Róża Różańcowa 
26.10.2018 Piątek  17.30 Czciciele Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa  

27.10.2018 Sobota 17.30 Ks. Krzysztof 

28.10.2018 Niedziela  16.30 Ks. Krzysztof 

29.10.2018 Poniedziałek  17.30 XIII, XIV Róża Różańcowa i Koło„ Radio Maryja” 
30.10.2018 Wtorek  17.30 Schola Dzieci Bożych z animatorami 
31.10.2018 Środa 17.30 Świecki Zakon Karmelitański 
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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 czyśćcowe  
i zostali przyjęci do Królestwa Bożego.  
Z okazji tej modlitwy przyjmujemy 

na jednorazowe i roczne wypominki od 14 października 
po każdej mszy św.  w zakrystii oraz w kancelarii,  
w godzinach jej urzędowania. Wypominki roczne są 
odmawiane w każdą niedzielę przed każdą Mszą św.  
a jednorazowe odmawiamy przed mszą wieczorną  
w listopadzie. 
 

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 / ksiądz Godzina urzędowania 
Poniedziałek – ks. Wacław od 19.00 do 19.30 

Wtorek – ks. Wacław od    7.45 do   8.30 

Środa – ks. Krzysztof  od 19.00 do 19.30 
Czwartek – ks. Krzysztof od    7.45 do   8.30 

Piątek – ks. Wacław od 19.00 do 19.30 

    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/

