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Odzyskanie niepodległości przez Polskę
W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy.
Pomimo licznych powstań, nie udało się
doprowadzić do odzyskania niepodległości.
Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły
udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się
szansą na niepodległość. W I wojnie
światowej Rosja stanęła naprzeciw sojuszu
Niemiec i Austro-Węgier. W rezultacie
również na ziemiach Polski wytworzyły się
stronnictwa prorosyjskie i proaustriackie.
Stronnictwa polityczne
Orientację prorosyjską reprezentowali ludzie
związani z Ligą Narodów i endecją (Narodowa
Demokracja) z Romanem Dmowskim na czele.
Za głównego przeciwnika uznawali oni Prusy.
Koncepcja proaustriacka narodziła się w
oparciu o Polską Partię Socjalistyczną z
Józefem Piłsudskim na czele. Z powodu
szerszej autonomii w Galicji, planowali oni
wprowadzenie własnych sił zbrojnych do
Królestwa Polskiego, a następnie wybuch
powstania przeciwko Rosji. Na wyzwolonych
terenach miał powstać zalążek państwa
polskiego, które stopniowo miało odzyskać
dawne terytorium.
Działalność podczas wojny
Po wybuchu wojny Piłsudski zaproponował Austrii pomoc wojskową
poprzez wywołanie powstania w Królestwie Polskim. Już w 1914 granicę z
Rosją przekroczył pierwszy polski oddział – Pierwsza Kadrowa Kompania
Strzelców. Wysiłki Piłsudskiego były jednak nadaremne – ludność miała dość
zrywów i nie udało się wywołać powstania. Postanowiono zatem stworzyć
Legiony Polskie. Brały one czynny udział w walce na frontach I wojny
światowej. W przypadku endecji działalność polityczna nie przyniosła
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rezultatów, utworzono co prawda komitety obywatelskie i Komitet
Narodowy Polski, ale Rosjanie zignorowali je. Pierwszym widocznym
efektem działalności politycznej był Akt 5 listopada. Proklamował on
\”samodzielne Królestwo Polskie\”, utworzone z ziem zaboru rosyjskiego.
Oczywiście chodziło jedynie o zachęcenie Polaków do walki przeciwko Rosji,
a deklaracja była tylko wabikiem na rekrutów. Powstały jednak początki
organizacji państwa w postaci Tymczasowej Rady Stanu pełniącej funkcję
rządu. Kolejnym przełomem była rewolucja w Rosji. Władze rewolucyjne
postanowiły możliwie dużo obiecać, a potem po ustabilizowaniu się sytuacji
\”renegocjować\”. Powstały nowe polskie jednostki: Dywizja Strzelców
Polskich (IV 1917), I Korpus Polski (VII 1917) oraz armia polska we Francji (VI
1917). Kiedy Polacy mieli już własne siły, zbrojne państwa centralne
zauważyły zagrożenie. Polskie jednostki miały złożyć przysięgę wierności.
W wyniku odmowy rozwiązano I i III brygadę legionów, a żołnierzy
internowano. Piłsudski znalazł się w Magdeburgu. Ponieważ państwa
centralne pokonały Rosję, Polacy przestali być potrzebni jako samodzielny
naród. Spowodowało to spadek zainteresowania sprawą polską. Jednakże
Rosja, podpisując traktat brzeski, spowodowała zerwanie wszelkich
zobowiązań zachodnich aliantów. Teraz to państwom Ententy zaczęło
zależeć na silnej Polsce. Ponadto polskie oddziały w armii austriackiej
zbuntowały się, a przez Królestwo Polskie przetoczyła się fala strajków.
Umacnianie niepodległości
Koniec I wojny spowodował chaos w całej Europie. Na terenach zaborczych
rozpoczęło się spontaniczne rozbrajanie wycofujących się oddziałów
niemieckich. Polacy oczywiście od razu rozpoczęli od walki politycznej
między sobą. Powstawały liczne ośrodki polskie w miastach. Powołanie
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w nocy 6-7 listopada
1918 spowodowało ustabilizowanie się sytuacji. Przełomowym momentem
było przybycie do Warszawy Piłsudskiego 10 listopada 1918r. Został on
mianowany naczelnym dowódcą wojska polskiego. Politycy w kraju
porozumieli się wreszcie z przebywającym na emigracji rządem Dmowskiego
i utworzono rząd z Jędrzejem Moraczewskim na czele. Wydał on dekret 22
listopada mianujący Piłsudskiego Tymczasowym Naczelnikiem Państwa.
Skupiając pełnię władzy w jednym ręku udało się ustabilizować sytuację w
kraju. Było to praktyczne uzyskanie niepodległości, potwierdzone następnie
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w licznych walkach zarówno na Ukrainie, jak i w wojnie z bolszewikami.
Wywalczone ziemie zostały później przyznane
Kształtowanie się granic Polski
Po oficjalnym uzyskaniu niepodległości przez
Polskę, trzeba ją było jeszcze zachować.
Oprócz postanowień traktatu wersalskiego, w
kształtowaniu się powojennej Polski dużą rolę
odegrały walki toczone z państwami
sąsiadującymi. Postaram się zatem przybliżyć
przebieg procesu kształtowania się granic II
Rzeczypospolitej.
Granica zachodnia
Na zachodzie w Wielkopolsce 27 grudnia 1918
roku wybuchło powstanie. Powstańcom udało
się zaskoczyć władze niemieckie zajęte
tłumieniem powstania robotników w Berlinie.
Dzięki akcjom powstańców dowodzonych
przez gen. Józefa Dowbora- Muśnickiego
udało się wyzwolić województwo poznańskie.
Powodzenie powstania miało duże znaczenie
dla przebiegu konferencji w Paryżu. Mocarstwa zachodnie zostały bowiem
postawione przed faktem dokonanym. Niestety, w pozostałych kwestiach
postanowienia nie były korzystne dla Polski.
Bitwa Warszawska
Podjęte zostały decyzje o plebiscytach na następujących terenach: Powiślu,
Warmii i Mazurach, Górnym Śląsku. Polska otrzymała w zasadzie tereny już
zajęte czyli obszary Pomorza Gdańskiego (bez Wolnego Miasta Gdańsk
pozostającego pod opieką Ligi Narodów) Wielkopolskę i okolice Działowa. W
wyniku przeprowadzonych plebiscytów Polacy utracili Warmię, Mazury i
Powiśle. 11 lipca 1920r. zyskano jedynie kilka wsi z prawego brzegu Wisły.
W wyniku totalnie niecelnej polityki polskiej, utracony został Górny Śląsk,
mimo silnych tendencji narodowościowych przejawiających się w
powstaniach śląskich, krwawo stłumionych przez Niemców. O ile można
jeszcze zrozumieć politykę Polski z okresu 2 pierwszych zrywów czyli
sierpnia 1919 i sierpnia 1920r. Polska toczyła wtedy wojnę z ZSRR i walczyła
o wschodnią granicę, to opuszczenie powstańców podczas trzeciego
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powstania z maja 1921r uważam za błąd. Powstańcy opanowali przecież
część terytorium plebiscytowego i dzięki pomocy Polski mogli osiągnąć
sukces. Tak się jednak nie stało i powstanie zostało stłumione.
Granica wschodnia
Walki na wschodzie zaczęły
się, gdy tylko Niemcy
zaczęli się wycofywać. Już
1 Listopada 1918r doszło
do starć z Ukraińcami.
Walki te oprócz Lwowa
objęły
cał
Galicję.
Podobnie rzecz się miała
na terenach Litwy. Walki
między wojskami polskimi
a radzieckimi trwały od
grudnia 1918r. Spowodowane to było polityką Piłsudskiego, który pragnął
utworzyć jak najszerszą strefę oddzielającą Polskę od ZSRR. Mimo
potępienia działań polskich przez mocarstwa zachodnie, w kwietniu 1920r.
Polacy decydują się na ofensywę na Ukrainie. Jednak Rosjanie, którzy
uporali się już z kontrrewolucjonistami, odpowiadają miażdżącym
kontruderzeniem. Armia Czerwona dowodzona przez marszałka
Tuchaczewskiego staje na przedpolach Warszawy. W sierpniu dochodzi do
osławionego \”Cudu nad Wisłą\”. W rzeczywistości Tuchaczewski miał
niewielkie szanse na zdobycie Warszawy. Polskie wojska były znacznie lepiej
wyszkolone, walczyły na własnym terenie i wiedziały, że bronią stolicy,
zaopatrzenie Armii Czerwonej było rozciągnięte na długim odcinku. Poza
tym, wbrew pozorom, Tuchaczewski borykał się z brakiem odpowiedniej
liczby żołnierzy, co uniemożliwiło mu zabezpieczenie skrzydeł. Dzięki
bohaterskiej obronie polskich oddziałów gen. Franciszka Latinika, które
odpierały kolejne fale szturmujących Czerwonoarmistów, udało się
wyprowadzić kontruderzenie na skrzydło wojsk bolszewickich.
Kształtowanie się granic Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1922.
Armia gen. Władysława Sikorskiego, trzykrotnie słabsza niż siły bolszewickie,
natarła na wschodni brzeg Wkry, a potem na Nasielsk. Ciężkie boje toczyły
się przez następny dzień, kiedy to sowieckie armie podjęły atak na całym
odcinku. Rosjanom nie udało się jednak odzyskać inicjatywy. 16 sierpnia

rozpoczęło się uderzenie znad Wieprza, dzięki przełamaniu sowieckiego
frontu Polakom udało się wyjść na tyły armii Tuchaczewskiego i zmusić go
do odwrotu. Już 18 sierpnia Polacy otrzymali rozkaż pościgu za wycofującym
się nieprzyjacielem. Zawieszenie broni kończące walki na froncie wschodnim
zostało podpisane 8 Października 1920r. W wyniku rozmów pokojowych w
marcu 1921r podpisano pokój w Rydze kształtujący granicę wschodnią
Polski. W ten oto burzliwy sposób ukształtowały się krótko po odzyskaniu
niepodległości granice państwa polskiego. Jednak nie były one trwałe.
Nadciągała bowiem druga wojna, mająca zmienić oblicze Europy.
Przemysław Sierechan

Krótkie medytacje
Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2018 r.
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Mt (5,1-12a). Jezus, widząc tłumy,
wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili
do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył
swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo
niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni
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Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego
serca, który nie skłonił swej duszy ku
marnościom. Ps 24,1-6
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum,
którego nie mógł nikt policzyć, z każdego
narodu i wszystkich pokoleń, ludów
i języków, stojący przed tronem i przed
Barankiem. Odziani są w białe szaty,
a w ręku ich palmy. Ap 7,9
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Być świętym…
Bóg włożył w serce
każdego z nas głębokie
pragnienie świętości.
Chociaż nie zawsze
potrafimy je nazwać, to
przecież tęsknimy za
dobrem, harmonią i
autentyczną miłością.
Dzisiaj Pan stawia nam
przed oczy niezliczony tłum tych, którzy zrealizowali to pragnienie. Ich
zwycięstwo nie było jedynie skutkiem osobistych wysiłków i pracy nad
sobą. Mają białe szaty, które – jak opisuje Księga Apokalipsy – „wybielili
we krwi Baranka”. Ich przykład zachęca nas, byśmy także z ufnością
zanurzyli się w zdroju łaski, która oczyszcza z grzechu i przemienia serca.
To do nas, którzy czujemy się ubodzy i smutni z powodu naszych
słabości, to do nas, którzy łakniemy i pragniemy sprawiedliwości, Jezus
mówi dzisiaj: Błogosławieni jesteście – szczęśliwi. Szczęście jest na
wyciągnięcie ręki, bo Ojciec obdarzył nas miłością. On jest jedynym
„źródłem świętości” i pragnie nią nas, jako swoje dzieci, wypełnić.
Dzisiejsza uroczystość jest dla nas nie tylko okazją do dziękowania Bogu
za tak wielu świętych i błogosławionych, za znanych i nieznanych
bohaterów wiary, którzy już doszli do celu w królestwie niebieskim. Jest
ona także dla nas szansą, byśmy na nowo uwierzyli, że należymy do
grona wybranych przez Boga, który złożył w nasze ręce wielki dar:
„zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi”. Ale ten dar jest także zadaniem,
bo „jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy”. Ziarno łaski zasiane w nas
w chwili chrztu ma moc rozwinąć się i wydać owoc świętości,
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czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam
urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego
powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

potrzebuje jednak do tego naszej decyzji i wiary, że możemy dołączyć
do grona błogosławionych, czyli szczęśliwych.
Oremus

XXXI Niedziela Zwykła, Rok B – 04.11.2018 r.
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Miłować bardziej…
Stając przed ołtarzem, by złożyć Bogu Najświętszą Ofiarę,
uświadamiamy sobie, że Bogu nie chodzi jedynie o kult i że nie chce On
widzieć w nas jedynie czcicieli spełniających praktyki religijne. On
pragnie relacji. Relacji miłości, która rodzi się ze spotkania, ze słuchania
i z zaufania. Nie przychodzimy na liturgię w charakterze niewolników,
którzy muszą złożyć Panu ofiarę, ale przychodzimy jako synowie i córki
Boga, których pociągnęła Jego miłość. Do miłości nie da się przymusić,
jest to więc bardzo specyficzne „przykazanie”, którego nie można
wyegzekwować groźbą czy presją. Bóg staje wobec naszej wolności
z darem własnej miłości, wyrażonej w całkowitej ofierze z siebie. Jeśli ta
Jego miłość rodzi w nas pragnienie, by odpowiedzieć na nią miłością
z całego serca, duszy, całym umysłem i ze wszystkich sił, to „niedaleko

8

Mk (12,28b-34). Jeden
z uczonych w Piśmie podszedł
do Jezusa
i zapytał Go: „Które jest
pierwsze ze wszystkich
przykazań?”. Jezus
odpowiedział: „Pierwsze jest:
«Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg
nasz jest jedynym Panem.
Będziesz miłował Pana, Boga
swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą
swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w
Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie
ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem
i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż
wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł
do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się
Go więcej pytać.

jesteśmy od królestwa niebieskiego”. Bo Bóg nie pragnie naszej miłości
dla własnej satysfakcji, ale dla nas samych, gdyż dopiero kochając,
w pełni żyjemy. W Eucharystii miłość Boga objawia się najmocniej.
Dotyka naszych serc i uzdalnia je do odpowiedzi. Jest tu z nami nasz
Arcykapłan: niewinny i nieskalany, który ofiarował samego siebie i który
karmi nas własnym Ciałem, by uzdolnić nas do miłowania na Jego
sposób. Oremus

XXXII Niedziela Zwykła, Rok B – 11.11.2018 r.
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Poświęcić wszystko…
Bóg stawia nam dzisiaj przed oczy dwie ubogie wdowy. Obie
znajdują się w dramatycznej biedzie. Wdowa z Sarepty Sydońskiej ma
jedynie garść mąki i trochę oliwy, a wdowa, na którą patrzył Jezus przy
skarbonie, ma dwa pieniążki, czyli jeden grosz. W tej skrajnej sytuacji
obie decydują się na radykalny krok: oddają ostatnie zabezpieczenie
życia. Jedna robi z mąki i oliwy podpłomyk dla spotkanego przypadkowo
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Mk (12,38-44). Jezus,
nauczając rzesze, mówił:
„Strzeżcie się uczonych
w Piśmie. Z upodobaniem
chodzą oni w powłóczystych
szatach, lubią pozdrowienia na
rynku, pierwsze krzesła
w synagogach i zaszczytne
miejsca na ucztach. Objadają
domy wdów i dla pozoru
odprawiają długie modlitwy.
Ci tym surowszy dostaną
wyrok”. Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum
wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele.
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam:
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony.
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś
ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie”

proroka Eliasza, a druga wrzuca po prostu pieniążek do skarbony.
Wydaje się to całkowicie nieodpowiedzialnym posunięciem.
Jednak one już wiedzą, że i tak nie potrafią zabezpieczyć swojego życia
i że pozostało im jedynie zawierzyć Bogu. I Bóg okazał się wiernym
Opiekunem. Dzban mąki i baryłka oliwy nie wyczerpały się przez cały
czas głodu! Takiej opieki może doświadczyć tylko ktoś, kto ufa
bezgranicznie, wyrzekając się ludzkiej kalkulacji. Czy i my jesteśmy
wezwani do takich radykalnych kroków? Niezależnie od stanu naszych
finansów i możliwości zarobku, musimy mieć tę zbawienną
świadomość, że nasze życie nie zależy od naszej zapobiegliwości, ale jest
w ręku Pana. Każdego dnia z ufnością zanosimy do Niego prośbę o chleb
powszedni, o spokojny dzień i bezpieczny powrót do domu, a nade
wszystko o zbawienie, które jest Jego darmowym darem. Kto trwa
w takiej postawie, zasypia spokojnie i ma pokój serca, bo wie, że Pan
„wiary dochowuje na wieki. (...) Ochrania sierotę i wdowę” „chlebem
karmi głodnych”. Oremus
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Mk (13,24-32). Jezus powiedział do
swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim
ucisku, «słońce się zaćmi i księżyc nie da
swego blasku. Gwiazdy będą spadać
z nieba i moce na niebie» zostaną
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna
Człowieczego, przychodzącego w
obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy
pośle On aniołów i «zgromadzi swoich
wybranych z czterech stron świata, od
krańca ziemi po kraniec nieba». A od
figowca uczcie się przez podobieństwo.
Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami
i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko
jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te
wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest,
u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
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XXXIII Niedziela Zwykła, Rok B – 18.11.2018 r.

Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie,
ani Syn, tylko Ojciec”.

Nieustannie być czujnym…
Nie znamy dnia, gdy Syn Boży powtórnie przyjdzie na ziemię
w chwale, by dokonać sądu nad światem. Nie zna go nikt z ludzi, ani
nawet Aniołowie. Dlatego Jezus wzywa nas do czujności, która jest
zdolnością odczytywania znaków czasu. Jak obserwując zmiany
w przyrodzie, potrafimy przewidzieć zbliżanie się kolejnej pory roku, tak
w historii zbawienia możemy odczytać nadejście kolejnej epoki. Kiedyś
ludzie czekali na przyjście Zbawiciela, który wybawi nas z niewoli
grzechu. I Jezus narodził się w konkretnym momencie dziejów świata.
Chociaż Jego przyjście było przygotowywane przez kolejne Boże dzieła:
powołanie Abrahama, wybranie narodu Izraela, działalność proroków,
to jednak nie wszyscy rozpoznali czas objawienia się Syna Człowieczego.
Dzisiaj żyjemy w czasach oczekiwania na paruzję – powtórne przyjście
Pana. Dany jest nam czas na przygotowanie. Najpierw na to, byśmy
przyjęli łaskę, którą przyniósł nam Jezus przez swoje pierwsze przyjście,
czyli byśmy przyjęli Jego zbawienie i doświadczyli oczyszczenia
z grzechów mocą Jego miłosierdzia. A następnie byśmy szerzyli Jego
królestwo w świecie, ażeby każdy człowiek mógł usłyszeć dobrą nowinę
o zbawieniu. I na koniec, byśmy wyczekiwali naszego Pana, który
przyjdzie „z wielką mocą i chwałą” i „zgromadzi swoich wybranych”. To
będzie dzień spełnienia obietnic i całkowitego zwycięstwa nad złem
i śmiercią. Oremus

Uroczystość Chrystusa Króla,
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J (18,33b-37). Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”.
Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o
Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali
mi Ciebie. Co uczyniłeś?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest
z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się,
abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat
zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak,
jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.
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Rok B – 25.11.2018 r.

Król nie z tego świata
Panowanie Jezusa jest „wiecznym
panowaniem”, gdyż nie zrodziło się
z przemocy i agresji wobec innych, ale
z miłości i służby. Jezus otrzymuje
władzę nad całym światem, bo uniżył
samego siebie i stał się sługą (Flp 2,7-9).
Jest to jedyny w swoim rodzaju sposób
zdobywania poddanych. Jezus przyszedł
na ziemię, uniżając się i służąc nam, aż
po oddanie swojego życia. Gdyż
prawdziwe sprawowanie władzy jest
służbą i troską wobec powierzonych
sobie osób. Kiedy patrzymy na Jezusa,
stojącego bezbronnie przed Piłatem,
wydanego przez ludzi i opuszczonego przez najbliższych, widzimy Kogoś
więcej niż jedynie pobitego i skrzywdzonego człowieka. On jest Królem
nawet w takiej sytuacji, gdyż Jego królewska godność nie zależy od
opinii tłumu czy uznania wielkich tego świata. Jego władza jest
z nadania Ojca – Boga wszechmogącego i żadne ludzkie autorytety nie
są w stanie jej przekreślić. W otaczającym nas świecie władza i godność
władcy jest zależna od uznania poddanych. Jezus przeciwnie –
niezależnie od ludzkich względów, realizuje swój plan panowania, który
polega na miłości do człowieka aż po oddanie za niego życia. Oremus
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01.11.2018
Wszystkich
Świętych
Czwartek

Uroczystość Wszystkich Świętych
1. † Stanisław Rokowski z rodzicami
7.00
2. † Aniela i Stanisław Handzlik
1. † Maria Zmilczak (P)
9.00
2. † Szczepan Baścik (P)
1. † Barbara Niemczyk (P)
11.00
2. † Stefania Zemanek z rodziną
Msza św. na Cmentarzu komunalnym
14.30
za wszystkich zmarłych z naszej Parafii.
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Intencje na miesiąc listopad 2018

02.11.2018
Wspomnienie
Wszystkich
Wiernych
Zmarłych
I Piątek

03.11.2018
I Sobota

1. † Józefa i Włodzimierz Drożdż
2. † Ks. Arkadiusz Olczyk
7.30 † Józefa Wróbel (P)
1. † Józef Handzlik (P)
18.00 2. † Krystyna Polak z rodzicami
7.00

8.00
18.00
7.00

04.11.2018
I Niedziela

9.00
11.00

05.11.2018
Poniedziałek
06.11.2018
Wtorek
07.11.2018
Środa
08.11.2018
Czwartek
09.11.2018
Piątek
10.11.2018
Sobota

17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00

1.† Kazimierz Komędera (P)
2.† Szczepan Baścik (P)
Nabożeństwo Maryjne
W int. Piotra z ok. 18 r. Urodzin o zdrowie, Dary
Ducha Świętego, Boże błog. i opiekę Matki Bożej
XXXI Niedziela Zwykła
† Anna i Józef Kaleka z synami i synową
1. † Kazimierz Komędera (P)
2. † Jerzy Budzki w 13 r. śm. oraz Joanna Staroń
w 3 r. śm.
1. † Dominik Handzlik
2. † Joanna i Jan Niedziela oraz Anna i Stanisław
Gąsiorek
† Anna Gibas (P)
† Józefa Wróbel (P)
† Bolesław Zoń z rodzicami
† Maria Piznal (P)
† Jerzy Szeremeta (P)
† Maria Piznal (P)
1. O zdrowie i Boże błog. dla Stanisławy z ok. 75
r. urodzin
2. † Szczepan Baścik (P)
† Edward Wawak (P)
† Tadeusz Stanclik
† Józefa Wróbel (P)
1.† Barbara Niemczyk (P)
2.† Szczepan Baścik (P)
† Jerzy Szeremeta (P)
† Stanisława Romik w 2 r. śm.

7.00
9.00

1. † zm. członkinie VI Róży Kobiet Marii Drożdż
2. † zm. członkinie XI Róży Kobiet Heleny
Handzlik
1. Za naszą Ojczyznę o Boże błog. za przyczyną
św. Andrzeja Boboli
2. † Szczepan Baścik (P)
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11.11.2018
II Niedziela
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XXXII Niedziela Zwykła

11.00
17.00
12.11.2018
Poniedziałek
13.11.2018
Wtorek
14.11.2018
Środa
15.11.2018
Czwartek
16.11.2018
Piątek
17.11.2018
Sobota

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00

1. † Maria Zmilczak (P)
2. † Władysław Koczur z rodzicami
† Józefa Wróbel (P)
† Klemens Huczek z żoną Ludwiką i synem
Stefanem
† Zdzisław Drożdż z rodzicami
† Maria Gacek z mężem i dziećmi
† Józef Handzlik (P)
† Józef i Kunegunda Giertuga z synem Marianem
† Kazimierz Komędera (P)
† Józefa Wróbel (P)
† Władysław Gibas (P)
† Szczepan Baścik (P)
1. W int. Ojczyzny i Ojca św. od II Róży Kobiet
Beaty Polak
2. † Józef Byrski z rodzicami i rodzeństwem
1. † Maria Zmilczak (P)
2. † Józef i Maria Naglik
† Szczepan Baścik (P)

7.00
9.00
11.00

19.11.2018
Poniedziałek
20.11.2018
Wtorek
21.11.2018
Środa
22.11.2018
Czwartek

17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

23.11.2018
Piątek

18.00

24.11.2018

7.00

† Zmarłych z II Róży Mężów Włodzimierza Drożdża
1. † Józefa Wróbel (P)
2. † Adam Foks w r. śm.
1. † Barbara Niemczyk
2. † Maria i Rudolf Dyczek
† Jan Olesiak z żoną Zofią i synem Bolesławem
† Edward Wawak (P)
1. † Kazimierz Komędera (P)
2. † Stanisław Jurzak w 25 r. śm.
† Tadeusz Stanclik
† Kazimierz Laskowski z rodzicami
O Boże błog. i wszelkie łaski dla Anny
1. † Stanisława Baścik
2. † Zdzisław Mreńca w r. śm.
† Franciszek i Helena Kowal
1. † Józefa Wróbel (P)
2. O zdrowie dla męża i pracę dla córki
† Zygmunt i Zofia Giertuga
1. † Szczepan Baścik (P)
2. † Ryszard Rolak
† Jadwiga Palma z mężem, synem i wnukami
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18.11.2018
III Niedziela
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XXXIII Niedziela Zwykła

Sobota

18.00 † Józef Zaręba w 2 r. śm.

Uroczystość Chrystusa Króla
7.00

25.11.2018
IV Niedziela

26.11.2018
Poniedziałek
27.11.2018
Wtorek
28.11.2018
Środa
29.11.2018
Czwartek
30.11.2018
Piątek
01.12.2018
Sobota

† Kazimierz Wanio w 20 r. śm.
1. † Zdzisław Kaleka z rodzicami
9.00
2.
1. † Kazimierz Komędera (P)
2. † Barbara Niemczyk (P)
11.00
3. W int. Dominiki z ok. 11 r. Urodz. O Boże błog.
i opiekę Matki Bożej
17.00 † Szczepan Baścik (P)
7.00
18.00 † Jacek Rolak w 19 r. śm.
7.00
18.00 † Franciszek Bułaś w r. śm.
7.00 † Andrzej i Antonina Wanio
1. † Szczepan Baścik (P)
18.00
2. † Zdzisław Drożdż z rodzicami
7.00 † Józefa Wróbel (P)
1. † Tadeusz Stanclik
18.00
2. † Maria Piznal w r. śm.
7.00 † Stanisław Mika w 3 r. śm.
1. † Andrzej Wołoszyn (P)
18.00
2. † Józef Ryłko
1. † Józef Handzlik (P)
8.00 2. † Maria Piznal (P)
Nabożeństwo Maryjne
18.00 O Boże błog. w rodzinie Alicji i Łukasza
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Czwartek – 01.11.2018 – 02 Róża Marii Dusik
Niedziela – 04 11.2018 – 03 Róża Marii Łaciak
Niedziela – 11 .11.2018 – 04 Róża Beaty Polak
Niedziela – 18 .11.2018 – 05 Róża Marii Kaleka
Niedziela – 25 .11.2018 – 06 Róża Jadwigi Chowaniec
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Listopad 2018

Mały
Apostoł

Drogie Dzieci !

Strona

już odeszli do wieczności. To za nich modlimy się szczególnie w listopadzie
dziękując Bogu za dar ich życia, prosząc jednocześnie o ich zbawienie
wieczne. W piątek, 2 listopada pomodlimy się za naszych bliskich zmarłych
odwiedzając ich groby. Niech zapalona lampka przypomina nam, że Chrystus
zmartwychwstały jest dla nas i naszych zmarłych światłością wieczną.
Ks. Wacław
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Nadszedł czas jesieni a wraz z nią
swiadomość przemijania. Gaśnie życie natury. Powoli zanika piękna zieleń
i liście już z drzew opadają. Z każdym dniem robi się szaro i ponuro a wnocy
coraz bardziej daje się we znaki chłód. Natura uświadamia nam nasze
przemijanie, dlatego w miesiącu listopadzie zaczynamy spogladać na
zmierzch ludzkiego, kruchego życia. Przypominamy sobie tych, którzy od nas
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Ciało i dusza to w istocie cały człowiek. Dlatego ciało jest narzędziem
duszy, a gest wyrazem myśli i odczuć. Najwyższa doskonałość
polegałaby na tym, żeby ciało pozwalało przeświecać duszy i żeby każdy
gest ciała, jego działanie było przeniknięte duchem. Tak będzie kiedyś,
gdy nasze ciała zostaną przemienione i uwielbione na wzór ciała
Chrystusa zmartwychwstałego. Jednak już teraz człowiek może
doświadczyć głębokiej jedności ciała z duchem. Ma to miejsce
w celebracjach liturgicznych.
Liturgia jest miejscem, w którym dokonuje się zbawczy dialog między
człowiekiem i Bogiem. Jednym z uczestników tego dialogu jest człowiek,
cały człowiek. W liturgię angażują się duch i ciało człowieka. Liturgia nie
jest jedynie aktem umysłu, ale w znacznej mierze ogarnia swoim
wpływem całe ciało. Ciało ludzkie ma w liturgii do wykonania różne
czynności. Nasze ciało angażuje się w liturgię poprzez przyjmowanie
różnych postaw, np.: postawa stojąca, siedząca, klęcząca, leżenie
krzyżem. Ciałem wykonujemy także gesty, np.: ukłony głowy, złożone
ręce, rozłożone ręce. Ciało uczestniczy również w procesjach: procesja
wejścia, procesja z darami, procesja komunijna.
Gesty i postawy ciała w liturgii nie mogą być samowolne i swobodne.
Ponieważ w liturgii każdy gest, każda postawa mają znaczenie
symboliczne i są dokładnie określone przepisami.
Liturgiczne gesty i postawy ciała mają głębokie zakorzenienie w Piśmie
świętym i dlatego nie mogą być czymś prywatnym i uzależnionym od
własnego przekonania, ale powinny być przyjęte jako gesty i postawy
przeniknięte obecnością Chrystusa. Liturgia, mimo że posługuje się
postawami ciała i gestami powszechnie znanymi i używanymi, nie może
być rozumiana jako spektakl teatralny przedstawiany przez grupę osób.
Ona wymaga zaangażowania wszystkich uczestników. Oczywiście, każdy
angażuje się inaczej, na swój sposób, ale postawy i gesty są takie same i
to samo wyrażają. Dlatego obecne przepisy liturgiczne mówią
jednoznacznie, że jednakowa postawa ciała, którą powinni zachowywać
wszyscy uczestnicy liturgii, jest znakiem wspólnoty i jedności
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Liturgia i ciało – o postawach modlitwy
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zgromadzenia, wyraża bowiem, a zarazem wpływ na myśli i uczucia
uczestników (zob. OWMR 42).
Pierwszym prawem liturgii jest sprawowanie jej w zgromadzeniu. Nie
ma liturgii bez zgromadzenia, czyli bez wspólnoty. Ze zgromadzeniem
wiąże się pierwsza czynność angażująca ludzkie ciało. Odpowiadając na
zaproszenie Chrystusa trzeba na liturgię przyjść. „Przyjście do kościoła”
stanowi pierwszy akt uczestnictwa w liturgii. Trzeba przyjść i być
obecnym. Stanąć w obecności Boga, innych ludzi i samego siebie.
Uczestnicząc w liturgii przyjmujemy zasadniczo trzy postawy: stojącą,
siedzącą i klęczącą. Te klasyczne postawy występują we wszystkich
celebracjach liturgicznych i mają takie samo znaczenie. Tutaj omówimy
je na przykładzie stosowania ich w Eucharystii. Następnie
przedstawione zostaną gesty i czynności, w które angażuje się ludzkie
ciało.
Postawa stojąca
W zgromadzeniu liturgicznym przewodniczący, asysta oraz wszyscy
wierni przyjmują różne postawy, które w czasie celebracji liturgii mają
określone znaczenie i symbolikę. Postawą zasadniczą, najbardziej godną
i liturgiczną jest postawa stojąca. Wyraża ona poczucie godności
człowieka, który stoi na ziemi, ale głowę ma podniesioną ku górze. W
ten sposób obecne życie człowieka związane jest z ziemią, ale jego
ostatecznym celem i przeznaczeniem jest niebo. Ta prawda nabiera
szczególnego znaczenia w liturgii, która choć celebrowana jest przez
człowieka na ziemi, to jednak już teraz zawiera w sobie Bożą
rzeczywistość, Bożą obecność.
Postawa stojąca to najbardziej „klasyczna” postawa modlitewna
chrześcijanina, który przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
został wyzwolony z niewoli grzechu i powołany do życia w chwale.
Ojcowie Kościoła w postawie stojącej widzieli symbol świętej wolności
dzieci Bożych, uwolnionych przez Chrystusa z niewoli śmierci wiecznej.
Ten, kto jest ochrzczony, powstaje z martwych razem z Chrystusem i
odtąd w swoim życiu stara się wybiegać naprzeciw nadchodzącego
Pana. Najlepszym miejscem spotkania ze zmartwychwstałym Panem

jest liturgia. W tym znaczeniu postawa stojąca wyraża naszą czujność i
gotowość na spotkanie z przychodzącym Chrystusem.
Wyraża także radość z odkupienia. W pierwszych wiekach Kościoła w
czasie liturgii niedzielnej przyjmowano zawsze postawę stojącą, która
symbolizowała zmartwychwstanie Jezusa. W Kościołach Wschodnich do
dziś istnieje zakaz klękania w niedzielę, która uobecnia wydarzenie
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zmartwychwstania. Radość wiąże się z dziękczynieniem. Chrześcijanin,
pełen radości ze zbawienia, w postawie stojącej, dziękuję i uwielbia
Boga za wielkie dzieła, których nieustannie dokonuje w historii, których
dokonuje poprzez celebracje liturgiczne.
Przyjęcie postawy stojącej oznacza wyrażenie szacunku dla osób
starszych i bardziej godnych. W liturgii oznacza wyrażenie szacunku i
uwielbienia wobec Boga. Jest także znakiem szacunku i uznaniem Jego
wielkości i majestatu oraz kontemplacją Boga jako jedynego i
najwyższego Pana.
Obecne przepisy liturgiczne dotyczące celebracji Mszy świętej nakazują
postawę stojącą od wejścia kapłana do modlitwy zwanej kolektą
włącznie. Następnie stoi się podczas śpiewu przez Ewangelią, w czasie
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Właściwe postawy ciała przyjmowane w Liturgii

proklamacji Ewangelii, wyznania wiary i modlitwy powszechnej. Stoi się
także od wezwania: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg
Ojciec wszechmogący” aż do śpiewu „Baranku Boży” włącznie. Wyjątek
stanowi tak zwana modlitwa epikletyczna oraz słowa przeistoczenia,
kiedy przyklęka się na oba kolana. Po przeistoczeniu wstaje się przed
aklamacją „Oto wielka tajemnica wiary”. Postawę stojącą przyjmuje się
również na czas modlitwy po Komunii świętej, błogosławieństwa i
rozesłania. Dopuszcza się także przyjmowanie Komunii świętej w
postawie stojącej, zwłaszcza jeśli czyni się to w procesji komunijnej.
Również dziękczynienie po Komunii świętej można zrobić stojąc.
Postawa siedząca i klęcząca
Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w numerze 43 mówi, że
w czasie Mszy świętej wierni mogą siedzieć podczas czytań z wyjątkiem
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Ewangelii i psalmu responsoryjnego, w czasie homilii i przygotowania
darów, oraz według uznania, gdy zachowuje się milczenie po Komunii
świętej. Również w czasie rozdawania Komunii świętej można siedzieć.
Obecne przepisy liturgiczne pozwalają siedzieć przez całą Mszę świętą
ludziom chorym i słabym.
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Błędne postawy ciała często przyjmowane podczas Liturgii
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Postawę siedząca człowiek przyjmuje w czasie odpoczynku i odprężenia.
W czasie liturgii jest to klasyczna postawa słuchania słowa Bożego. Do
postawy siedzącej można odnieść sens ukryty w słowach św. Łukasza:
„Maria siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie” (Łk 10, 39),
oraz w słowach Oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami: „W upragnionym
Jego cieniu usiadłam” (Pnp 2,3). W kontekście biblijnym postawa ta
podsuwa obraz smakowania w słowie Bożym. Siedząc łatwiej można
kontemplować i medytować proklamowane w czasie liturgii słowo Boże.
Postawa klęcząca nie cieszy się uznaniem w liturgii, ponieważ bardziej
odpowiada modlitwie osobistej i prywatnej. Jest uważana za wyraz
pokuty. Sobór Nicejski w roku 325 zabraniał przyjmowania tej postawy
w niedzielę, ponieważ był to dzień zmartwychwstania. Obecnie,
podczas Mszy świętej wierni klęczą w czasie modlitwy epikletycznej
i przeistoczenia, do aklamacji „Oto wielka tajemnica wiary” wyłącznie.
Następnie postawę tę przyjmuje się na wezwanie „Oto Baranek Boży,
który gładzi grzechy świata...”, oraz w czasie odpowiedzi „Panie nie
jestem godzien”. Również jedną z form przyjmowania Komunii świętej
jest postawa klęcząca. Klęka się także przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem oraz podczas udzielania błogosławieństwa
nim. Natomiast przechodząc obok tabernakulum należy przyklęknąć na
jedno kolano. Taką postawę należy przyjąć również w chwili, kiedy
przechodzi obok nas kapłan niosący Komunię świętą do chorych.
Postawa klęcząca jest naturalnym gestem adoracji. We wszystkich
religiach człowiek adoruje boga na kolanach. Wobec majestatu
i wielkości Boga trzeba paść na kolana w geście uniżenia i pokory. Dla
chrześcijanina postawa klęcząca staje się wyznaniem wiary w królewską
godność Jezusa Chrystusa. Który jest jedynym Panem i Królem całego
stworzenia.
W czasie liturgii postawa klęczącą jest gestem adoracji, zachwytu
i uwielbienia. Oznacza także uznanie naszej ludzkiej słabości wobec
nieskończonej potęgi i miłości Boga. Stąd trzeba zwracać uwagę, aby
przyklęknięcie było rzeczywiście przyklęknięciem, a nie jak to się często
obserwuje, przykucnięciem lub przysiadem. Liturgia nie zna takich
postaw. Zwłaszcza w czasie przeistoczenia i ukazania Ciała i Krwi

Pańskiej jesteśmy wezwani, aby w postawie klęczącej adorować cud
przemiany i uwielbiać Boga za śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, które
dokonało się dla naszego zbawienia. Nie musimy wtedy spuszczać oczu
i bić się w piersi, ale raczej powinniśmy patrzeć na ukazywane nam
Święte Postacie, aby w taki sposób umacniała się nasza wiara i miłość
i jeszcze większe było nasze uwielbienie dla Boga.
Tekst pochodzi z książki ks. prof. Dariusza Kwiatkowskiego, Zaczerpnąć ze źródła
wody życia. W świecie liturgicznych znaków, Kalisz 2007

Kącik Poezji
Dla Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
wraz z Małżonką
z okazji 100 rocznicy Odzyskania
Niepodległości
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Od wielu lat oczekiwany - Pan Prezydent ukochany.
Jest Polakiem i Patriotą, pracę wykonuje z ochotą.
Matka Boża Polskę w opiekę Mu dała,
żeby ją chronił i rozwijał, by Boga miłowała.
Zawierzył kraj cały św. Andrzejowi Boboli.
Chorych mniej już wszystko boli.
Żyjmy pod biało-czerwonym sztandarem.
Nie dajmy się zwieść obcym bogom, Bóg jest naszym Darem..
Kochajmy nieprzyjaciół, modlitwą uleczmy nasze blizny.
Dość już krwi przelanej za wolność Ojczyzny.
Radujmy się wolnością i uczmy się wolności,
Odrzućmy wszelkie zawiści i wszelkie złości.
Bądźmy mądrzy, roztropni wartościom Ojcom wierni,
Budujmy Polskę naszą bez chwastów i cierni.
Przyjmijmy łaski od Naszej Jasnogórskiej Pani,
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Bądźmy Jej całym sercem wierni, poddani.
Zaborcza Unia niech od nas weźmie doświadczenia,
Bo jawne są jej błędy oraz zawinienia.
Papież nasz „Wielki” cierpiał też niemało,
żeby w Polsce wolności nam nie brakowało.
Teraz też patrzy i pomaga wszystkim,
a dla Prezydenta jest przykładem czystym.
Kochajmy się wszyscy jako jedna rodzina,
bo nie znamy, kiedy przyjdzie nasza godzina.
Miłość nas łączy, przecież o tym wiemy.
Choremu bliźniemu pomoc zaniesiemy.
Naszemu Prezydentowi niechaj dopomaga Maryja i Bóg,
By łagodnie przeszedł przez najtrudniejszy próg..
Niech Prezydentowi talentów nie brakuje
i to rządzenie z pokorą przyjmuje.
Marszałek Piłsudski z góry patrzy i cieszy się z tego,
że mamy mądrego Polaka i Przywódcę swego.
Módlmy się za Prezydenta, kochajmy Go szczerze.
A On niech o nas pamięta i niech Go nikt nam nie zabierze!!!
A.G.
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Kęty, 11 listopada – Narodowe Święto
Niepodległości 2018r.

Czas na wspomnienia

Strona

W Hałcnowie z ks. Kustoszem Piotrem
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W sobotę, 13 października z naszej parafii wyruszyła Pielgrzymka Dzieci Bożych
i Ministrantów do Hałcnowa i Szczyrku. Oto nasze wspomnienia:
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W Szczyrku przy grocie Matki Bożej
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W sobotę, 27 października z naszej parafii wyruszyła Pielgrzymka do Kalwarii
na dróżki za naszych zmarłych. Oto nasze wspomnienia:
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Zapraszam na

„KWADRANS
DLA JEZUSA”
We wtorek
20 listopada. Pragniemy
adorować
i uwielbiać
Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza za wielkie dzieła,
które dokonuje w naszym życiu
i zawierzać Mu wszystkie nasze sprawy.
Zaczynamy mszą św. wieczorną.
Po modlitwie zapraszam na herbatkę
i ciasto. Pozdrawiam ks. Wacław
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Dnia 1 listopada po południu, po
Nieszporach lub niezależnie od nich,
na cmentarzu odprawia się procesję
żałobną ze stacjami. Od południa Dnia Wszystkich Świętych i
przez cały Dzień Zaduszny
w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust
zupełny, ale tylko jeden raz. Oto warunki zyskania odpustu:
 pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
 odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
 dowolna modlitwa w intencji Ojca św. Franciszka,
 Spowiedź i Komunia święta.
Najpiękniejszą ofiarą jest ofiara Mszy św. w intencji za
zmarłych, by ich dusze doznały oczyszczenia i by mogli wejść
do Królestwa Bożego.
Możemy też w intencji zmarłych składać zyskane odpusty. Za
pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada
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Odpust zupełny
za zmarłych

i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny
pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za
nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych możemy uzyskać
odpust cząstkowy.

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 ,
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Tel.: 33 / 841 05 45; Tel. kom.: 797279788
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