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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
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Nie ma wakacji od Pana Boga.  

Czyli siedem wskazówek jak przeżyć  

urlop po katolicku. 
 

Oceny wystawione, świadectwa 

rozdane, wakacje rozpoczęte. 

Uczniowie rozjeżdżają się po kraju, 

by udać się na zasłużony odpoczynek 

lub spędzają czas wolny od 

obowiązków w domach. Za oknem 

coraz częściej świeci słońce, 

wskaźniki termometrów szybują  

w górę. Wkrótce i wielu dorosłych 

rozpocznie urlopy, wyjedzie, by wypocząć. Nie możemy jednak 

zapominać, że ludźmi wierzącymi jesteśmy zawsze, nie tylko  

w dniach pracujących. Od Pana Boga i Jego świętych nakazów wakacji 

nie ma i być nie może. Jak przeżyć urlop, by nie wpłynął on negatywnie 

na życie duchowe? Jest na to kilka prostych sposobów! 

  Sprawdź, gdzie jest najbliższy kościół! 

W dobie powszechnego dostępu do internetu nie jest najmniejszym kłopotem 

odnalezienie kościoła znajdującego się najbliżej miejsca spędzania przez nas 

urlopu. Nikt nie może tłumaczyć się, że nie umiał. Wystarczy w wyszukiwarce 

wpisać nazwę miasta plus słowo „kościół” i otrzymujemy propozycję. Często 

liczne. Warto po zameldowaniu się w hotelu, na polu namiotowym lub w 

ośrodku udać się do Domu Bożego, by podziękować Stwórcy za bezpieczny 

dojazd do miejsca wypoczynku oraz by prosić o spokojny urlop. Przy okazji 

nawiedzenia kościoła powinniśmy też wykonać kolejną czynność 

umożliwiającą właściwe przeżycie wakacji, czyli… 

  Sprawdź, kiedy oprawiana jest niedzielna Msza Święta! 

Będąc w kościele bez większego trudu dowiemy się, o której godzinie w 

miejscowej świątyni odprawiana jest niedzielna Msza Święta – obowiązkowa 

dla każdego katolika przez cały rok, także w wakacje. Przed wieloma 

parafiami znajdują się specjalne tablice informujące o godzinach nabożeństw. 

Jeśli ich nie ma, to informacja powinna być w środku kościoła. Gdybyśmy i 

tam jej nie znaleźli, zajrzyjmy na plebanię. Tam dowiemy się wszystkiego, 
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czego nam do pobożnego spędzenia wakacji potrzeba. Informację o godzinach 

odprawiania Mszy Świętych możemy odszukać również w internecie, będzie  

to jednak nieco trudniejsze, a ponadto nie wszystkie parafie prowadzą witryny.  

Kłopotem bywa niekiedy aktualność danych. 

  Zacznij dobrze dzień. Zacznij dzień od modlitwy! 

Wiele osób zaniedbuje poranną modlitwę, zasłaniając się brakiem czasu. 

Jednak urlop, czas wolny od obowiązków zawodowych, nie pozwala 

tłumaczyć się w ten sposób. Budząc się, niezależnie o której godzinie to się 

stanie, podziękujmy Panu Bogu za 

wszystko, czym nas obdarza, za to, że 

możemy mieć wakacje, że możemy 

oderwać się od obowiązków, za spokojny 

sen, który daje ukojenie od wielu stresów. 

W końcu poprośmy Stwórcę, by pozwolił 

nam dobrze i po Bożemu przeżyć kolejny 

dzień urlopu. 

  Zakończ dobrze dzień. Modlitwa 

przed snem! 

Na zakończenie dnia, oprócz codziennego 

rachunku sumienia i przeproszenia ze 

grzechy, podziękuj Panu Bogu za piękny 

świat, za te wszystkie cudowne miejsca, 

które w trakcie wypoczynku zobaczyłeś, 

zwiedziłeś, za naturę, za zabytki tworzone 

często Ad maiorem Dei gloriam. Poproś 

również o spokojny sen, by wypocząć i 

mieć siły na przeżycie kolejnego dzień 

urlopu. 

Kto ma uszy, niechaj słucha! 

Wszędzie, gdzie jesteś oglądaj piękny świat, będący dziełem Pana Boga oraz 

słuchaj odgłosów przyrody. Rozważaj przy tym, jak wspaniały, dobry i wielki 

jest Stwórca. Patrz na wznoszone na jego chwałę budowle, odwiedzaj kościoły 

w celach religijnych, ale również estetycznych. To wszystko może poprawiać 

nasze życie duchowe oraz łagodzić nerwy. 

  Nie marnuj czasu na głupoty! 

W ciągu roku często brakuje nam czasu, by spokojnie i w dobrej atmosferze 

pogłębić swoją wiedzę religijną. Wolne chwile podczas urlopu to doskonała 

okazja, by przysiąść nad dobrą książką katolicką, by wziąć do ręki 
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wartościowe czasopismo i zgłębić dogmaty wiary, życie Pana Jezusa lub 

świętych. Nie zmarnujmy czasu na głupoty, na wpatrywanie się w telewizor 

czy przewijanie kolejnych stron internetowych, szczególnie jeśli w ciągu 

całego roku zdarza nam się tracić na to cenne minuty. 

  Dlaczego nie ma Mszy? 

Jeśli w trakcie urlopu zostajesz w domu, to powyższe wskazówki również ci 

się przydadzą. Niestety, mimo zachęt ze strony duchownych, by nie przerywać 

w trakcie wakacji swoich regularnych praktyk religijnych, sporo parafii 

ogranicza w lecie ilość Mszy Świętych w tygodniu i w niedzielę. Zdarzają się 

przypadki, że także dostęp do sakramentu pokuty jest nieco utrudniony. 

Zwykle zmiany w parafialnym „rozkładzie jazdy” są spowodowane urlopami 

księży. Niestety cierpią na tym wierni. Skoro więc księża apelują, by także w 

wakacje uczestniczyć we Mszy Świętej, a sami ich liczbę ograniczają, to warto 

poprosić swoich proboszczów, by w przyszłości takich zmian nie dokonywali. 

Wymagajmy konsekwencji. Nie ma wakacji od Pana Boga, nie może być więc 

zmian w harmonogramie nabożeństw. 

Często czekamy na urlop z wytęsknieniem, cały rok. Pragniemy go, myślimy 

o nim, chcemy maksymalnie nacieszyć się chwilami wolnymi od 

obowiązków. Jednak nie zmuszajmy Pana Boga, by w trakcie wakacji musiał 

na nas czekać. Nie zaniedbujmy swojej relacji ze Stwórcą tylko dlatego, że 

akurat przez kilka dni relaksujemy się zamiast chodzić do pracy. Skoro 

przykazanie mówi: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”, to nic 

nie może być ważniejsze od Niego. Nic! Nawet upragniony urlop. 
Michał Wałach 
http://www.pch24.pl/nie-ma-wakacji-od-pana-boga--czyli-7-wskazowek-jak-przezyc-urlop-po-

katolicku,44250,i.html#ixzz5rEQRwuA2 
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Krótkie medytacje 
 

XIV Niedziela Zwykła – 7 lipca 2019 r. 
Łk 10,1-12.17-20 

Jezus wyznaczył jeszcze innych 
siedemdziesięciu dwu uczniów 

i wysłał ich po dwóch przed sobą do 
każdego miasta i miejscowości, dokąd 

sam przyjść zamierzał. Powiedział też do 
nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale 
robotników mało; proście więc Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotników na 

swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak 
owce między wilki. Nie noście z sobą 

trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo  
w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy 

wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka 
człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym 
samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją 

zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą 
was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: 

Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie 
przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta 

przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo 
Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”. Wróciło 

siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe 
duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich: „Widziałem Szatana, który spadł  

z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po 
całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że 

duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. 

Misja - ewangelizacja 
Wydaje się to misją samobójczą. To tak jakby przejść z szalikiem Legii wśród 

kibiców Polonii albo wybrać się z zamiarem głoszenia Dobrej Nowiny do Arabii 
Saudyjskiej. A jednak Jezus to robi. Wysyła uczniów jak owce między wilki. Nie 
zaczyna z uczniami dyskusji, czy damy radę, czy będzie bezpiecznie, czy dobrze na 
tym wyjdziemy, a może stracimy. Po prostu każe iść. Ciekawe, że dzieje się to w 
sytuacji przymusu. Żniwo jest, ale brakuje robotników. Jezus jest jakby w sytuacji 
podbramkowej. Wydaje się, że dobrze rozeznaje sytuację, diagnozuje problem. 
Ale rozwiązanie pozostaje mocno dyskusyjne. Wysyłać bez przygotowania? W 
takim charakterze? Na taką misję? Z naszego punktu widzenia operacja wydaje się 
kompletnie nietrafiona. Po raz kolejny Bóg pokazuje, że Jego drogi nie są naszymi 
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drogami, a Jego myśli nie są naszymi myślami. Misja kończy się sukcesem! 
Dlaczego misja niemożliwa kończy się sukcesem? Co za tym stoi? Jezus! On od 
początku do końca jest ze swoimi uczniami. Od początku do końca towarzyszy im 
swoją obecnością. To naprawdę wystarcza. Często wydaje nam się, że musimy 
więcej się modlić, być lepszym człowiekiem, że musimy robić to  
 tamto, a przede wszystkim więcej, żeby Bóg był w naszym życiu. Zobacz, jak 
niewiele robi dziś Jezus. On bardziej „jest”, niż „robi”. Spróbuj dziś być obecnym 
w tym, co robisz. W taki sposób modlić się, uczestniczyć we Mszy świętej, zjeść 
rodzinny obiad, spędzić czas w towarzystwie. Ze świadomością, że Bóg jest 
obecny. Kto wie, może zakończysz ten dzień, jak uczniowie – z radością w sercu.   

                                                                                                                       Oremus 

XV Niedziela Zwykła – 14 lipca 2019 r. 
Łk 10,25-37 

Powstał jakiś uczony w Prawie i 
wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: 

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

odpowiedział: „Co jest napisane  
w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: 

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, 
całym swoim sercem, całą swoją duszą, 

całą swoją mocą i całym swoim 
umysłem; a swego bliźniego jak siebie 

samego”. Jezus rzekł do niego: „Dobrze 
odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył”. 

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, 
zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: „Pewien 

człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, 
lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem 

przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł 
na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również 

na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, 
zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i 

pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: «Miej o 
nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał». Kto z tych trzech 

okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: 
„Ten, który mu okazał miłosierdzie”.  Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!”.  

Okaż miłosierdzie bliźniemu 
To jedna z tych ewangelicznych przypowieści, do których niechętnie się 

przyznajemy i w których często widzimy wszystkich oprócz siebie. Z pewnością 
jesteśmy tym Samarytaninem, a już na pewno nie kapłanem czy lewitą. Co więcej, 
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potrafimy w prosty sposób wskazać, kto jest kim wśród naszych znajomych. Gdy 
takie myślenie zaczyna pojawiać się w naszej głowie, to Dobra Nowina przestaje 
być Dobrą Nowiną. Staje się kolejną rozprawką o moralności, o złu i dobru, o tym, 
jak powinno być. Ale Ewangelia jest Dobrą Nowiną o Bogu, który nie omija nikogo. 
O Bogu, który okazuje miłosierdzie potrzebującemu. Zobacz w sobie 
potrzebującego. Nawet jeśli nie jesteś dziś pobity czy chory, to z pewnością są 
rzeczy, osoby, uczucia, których potrzebujesz. Może jest to potrzeba bliskości, 
czułości, bycia zauważonym. Może jest to potrzeba zmiany postawy i bycia 
odważnym czy stanowczym. Może jest tak, że leżysz dziś poraniony, bo zamiast 
tego, czego pragniesz, o co walczysz, dostajesz jakieś namiastki, które nie są w 
stanie zaspokoić twojego głodu. Uwierz, że Bóg dziś przechodzi i przychodzi. W tej 
chwili. Widzi cię. Wzrusza się głęboko. Widzi twoje rany. Opatruje je. Bóg, który 
jest miłosierny. Bóg, który robi tak zawsze, gdy cię widzi, nigdy nie zostawia cię 
samemu sobie.                                                                                                       Oremus 

XVI Niedziela Zwykła – 21 lipca 2019 r. 
Łk 10,38-42 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna 
niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w 
swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem 

Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała 
Jego słowa. Marta zaś uwijała się około 

rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, 
rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja 

siostra zostawiła mnie samą przy 
usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”.  

A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, 
martwisz się i niepokoisz o wiele, 

 a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria 
obrała najlepszą cząstkę,  

której nie będzie pozbawiona”. 

Dlaczego zamartwiasz się i niepokoisz? 
Cieszymy się, gdy znajomi, których odwiedzamy, są przygotowani na naszą 

wizytę. Lubimy, gdy koncentrują się na rozmowie, byciu z nami. Nie tylko na tym, 
by stół był zapełniony, by nam smakowało. Oczywiście, dla gospodarza, podobnie 
jak dla gościa, ważne są wrażenia estetyczne i smakowe, jednak dużo ważniejsze 
jest doświadczenie spotkania. Widzimy Jezusa w domu Marty i Marii. Widzimy 
Martę, dla której Jezus jest tak samo ważny, jak dla jej siostry. Widzimy też Jezusa, 
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który widząc zabieganie Marty, zaprasza ją do spotkania z Nim. Można być u kogoś 
i nie być z nim. Można żyć z kimś nawet długie lata i nie spotykać się z tą osobą. 
Można przychodzić na Mszę świętą przez całe życie i za każdym razem wychodzić 
bez spotkania. Można być człowiekiem religijnym i można nie spotkać się z 
Bogiem. Można? Co więcej, często tak się dzieje. Ile razy jest tak, że nie potrafisz 
się porozumieć z mężem, z żoną? Ile razy jest tak, że przychodzisz na Mszę i 
wychodzisz z niej rzeczywiście z Bogiem, co przekłada się na inny sposób patrzenia 
na siebie, problemy, na innych? Co zrobić, gdy mijasz się z ukochanym, 
przyjacielem czy z Bogiem? Po pierwsze, usiądź, zatrzymaj się. Po drugie, słuchaj 
Jego słów. Co dziś mówi? Jestem pośród was. Jesteś doskonały we Mnie. Wierzysz 
w Niego? Już jesteś doskonały! Takim widzi cię Bóg, takim widzi cię na Eucharystii. 
Oto najlepsza cząstka którą obrała Maria – patrzyła na Boga, który jest zapatrzony 
w nią. Tak jak w ciebie.                                                                                          Oremus 

XVII Niedziela Zwykła – 28 lipca 2019 r. 
 Łk 11,1-13 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, 
modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden  
z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas 
modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich 

uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy 
będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, 

niech się święci Twoje imię; niech 
przyjdzie Twoje królestwo! Naszego 

chleba powszedniego dawaj nam na 
każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto 
przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”. Dalej mówił do nich: 

„Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: 
«Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi,  

a nie mam co mu podać». Lecz tamten odpowie z wewnątrz: «Nie naprzykrzaj 
mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać 

i dać tobie». Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że 
jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile 

potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie,  
a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, 

otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli 
którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, 

czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu 
skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim 
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dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli  
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”. 

Wytrwała modlitwa 
Św. Łukasz umieszcza modlitwę „Ojcze nasz” w sąsiedztwie słów: „Proście,  

a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam 
otworzone”. Zupełnie inny kontekst niż u Ewangelisty Mateusza, który umieszcza 
ją obok uczynków takich jak post czy jałmużna. Czemu ma służyć ten zabieg 
Łukasza? W relacji z Bogiem nie warto bać się prosić o największe rzeczy. Jedną  
z wad naszego chrześcijańskiego życia jest fałszywa skromność. Boimy się rzeczy 
wielkich. Boimy się prosić o wielkie owoce. Boimy się cieszyć z tego, co już 
osiągnęliśmy, bo patrzą na nas inni, którzy w momencie naszego upadku nie 
zawahają się wypomnieć nam naszej rzekomej pychy. Jezus chce uczynić swoich 
uczniów wielkimi. Oni mają prawo mieć kompleksy. Są słabiej wykształceni niż 
elity religijne. Są biedniejsi niż ówczesny świat biznesu. Takimi siebie widzą. Jezus 
też to widzi. Widzi również koniec ich życia, widzi potencjał, który w nich jest.  
I chce to z każdego wydobyć. Służy temu umiejętność proszenia, która nie jest 
wcale tak łatwa, jak nam się wydaje. Gdy prosimy, pokazujemy w jakiś sposób 
swoją niewystarczalność. Stajemy się też jakoś zależni od osoby, do której 
kierujemy prośbę. Dzięki temu możemy odkryć, że obok nas istnieją inni. Myślą, 
czują, potrzebują. Właśnie wtedy możemy zmienić myślenie i z osoby proszącej 
stać się osobą, która pomaga. Z osoby, która potrzebuje pomocy – osobą dającą 
tę pomoc. Tak jak Abraham. Tak jak św. Paweł.                                               Oremus 

XVIII Niedziela Zwykła – 04 sierpnia 2019 r. 
Łk 12,13-21 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: 
„Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, 

żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz 
On mu odpowiedział: „Człowieku, któż 
Mnie ustanowił nad wami sędzią albo 

rozjemcą?”. Powiedział też do nich:  
„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej 

chciwości, bo nawet gdy ktoś ma 
wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia”.  

I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze 
obrodziło pole. I rozważał w sobie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić 

moich zbiorów». I rzekł: «Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję 
większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie 
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dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!». Lecz Bóg rzekł 
do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 

przypadnie to, co przygotowałeś?». Tak dzieje się z każdym, kto skarby 
gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga”.  

Gdzie jest mój skarb? 
Nie – Kohelet wcale nie cierpiał na depresję, nie miał też kryzysu wieku 

średniego. Nie – Jezusowi wcale nie chodziło o to, żeby dokuczyć bogatym  
i pokazać, że bogactwo to zło. Tak – Paweł, a właściwie Duch Święty, podaje 
sposób patrzenia i rozumienia słów Koheleta i Jezusa: „Dążcie do tego, co  
w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte  
z Chrystusem w Bogu”. Jak to – umarłem? Chodzę, jem, kocham, nienawidzę, czyli 
żyję! Paweł chce powiedzieć o śmierci grzechu w tobie, który wziął na siebie 
Chrystus. Jesteś wolny! W całym tobie jest Chrystus! Jesteś nowym człowiekiem! 
Nie ma dziś lepszej wiadomości od tej, którą przed chwilą usłyszałeś. Dążenie do 
tego, co w górze, jest już tylko konsekwencją przyjęcia tej wiadomości. Czy ją 
przyjąłeś? Czy może dziś jesteś bogaczem, któremu wciąż mało albo który ma już 
tyle, że czuje się nasycony? I wcale nie chodzi tu o posiadanie pieniędzy. Chodzi o 
twój skarb, o to, co dziś trzyma cię przy życiu. Rodzina, praca, pozycja społeczna... 
Czy jest w tym Bóg? Odnajdujesz w tym wolność, o której mówi św. Paweł? Jesteś 
dzięki temu bogaty przed Bogiem? Marność nad marnościami – wszystko jest 
marnością poza Bogiem, który jest dobry.                               Oremus                

XIX Niedziela Zwykła –11 sierpnia 2019 r. 
Łk 12,32-48 

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Nie bój się, mała trzódko, 

gdyż spodobało się Ojcu waszemu 
dać wam królestwo. Sprzedajcie 
wasze mienie i dajcie jałmużnę. 
Sprawcie sobie trzosy, które nie 
niszczeją, skarb niewyczerpany  

w niebie, gdzie złodziej się nie 
dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.  

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie 
podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby 

mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których 
pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: 

Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy 
o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to 
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rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, 
nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż  

o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. (…) Komu wiele 
dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od 

niego żądać będą”. 

Jednak zaufać Bogu… 
Wiara daje pewność. Abraham nie potrzebował żadnych dowodów prócz 

wiary. „Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.” A miał wówczas 75 lat. Nie było to 
strategiczne, zaplanowane i ubezpieczone przedsięwzięcie. Ale otrzymał od Boga 
obietnicę – to mu wystarczyło – i jej się trzymał. Wyszedł z ojczyzny, by iść do 
nowej, obiecanej. Nie była to droga usłana różami. Został tułaczem, wystawionym 
na niebezpieczeństwo ze strony ludzi, zwierząt i żywiołów. Zmieniały się 
okoliczności, płynął czas, a on trwał w zawierzeniu, choć popełniał błędy i grzeszył. 
Obietnica mówiła też o synu. W końcu się urodził, lecz po kilku 
latach Bóg zażądał złożenia go w ofierze. Abraham oddał się w Jego ręce, pomimo 
logiki, która nakazywała kłócić się: „Nie wywiązujesz się z umowy! Długo i wiernie 
czekałem na Izaaka. Dobrze wiesz, że jest moim umiłowanym dzieckiem. Jak 
możesz mi go zabierać?”. Mógł oskarżać Boga o brak serca i okrucieństwo. To 
byłoby takie ludzkie, zrozumiałe. A jednak tego nie uczynił. Wiedział bowiem, że 
zaprojektować i zbudować miasto na solidnych fundamentach potrafi tylko Bóg. 
Dlatego oddał się Jego planowi. Bezwarunkowo. „Dusza nasza oczekuje Pana” 
może już długo, bardzo długo. Może już brakuje nam sił, by ufać. Ale On jest 
Bogiem wiernym, „naszą pomocą i tarczą”. Żadne inne gwarancje i zabezpieczenia 
nie są tyle warte, co Jego słowo. Abraham „usłuchał wezwania”, choć nie wiedział, 
dokąd go Bóg prowadzi. My już znamy drogę, znamy nasz cel: niebo, wieczne życie 
z Bogiem i w Bogu. „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu 
dać wam królestwo.” Gdzie jest nasz skarb? Gdzie nasze serca, myśli, marzenia? 
Gdzie ulokowaliśmy nasze nadzieje i pragnienia? Czy mamy odwagę prosić Go  
o łaskę gotowości oddania Mu całkowicie wszystkiego?                                    Oremus 
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Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia 2019r. 
Łk 1,39-56  

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła  
z pośpiechem w góry do pewnego miasta  

w pokoleniu Judy. Weszła do domu 
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 

usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się 
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił 

Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 
„Błogosławiona jesteś między niewiastami 

i błogosławiony jest owoc Twojego łona.  
A skądże mi to, że Matka mojego Pana 

przychodzi do mnie? Oto, skoro głos 
Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od 
Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój  

w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem 
odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił 

mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na 
pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył 

pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył 
pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się 

za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym 
ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. 

Niepokalana – wybrana przez Boga 
 Apokaliptyczną Niewiastą, którą wraz z jej Dzieckiem Bóg ratuje przed straszliwym 
smokiem, jest Kościół. Od VI wieku zaczęto widzieć w tym obrazie także Maryję. 
Interpretacja jak najbardziej udana, ponieważ Maryja jest najdoskonalszą cząstką 
i wzorem Kościoła. Ona już osiągnęła to, do czego my, jako pielgrzymujący na ziemi 
Kościół, dopiero zmierzamy. Jej zabranie z ciałem i duszą do nieba wskazuje nasz 
cel – jesteśmy powołani do pełnego życia z Bogiem. A jesteśmy nie tylko duszą, 
nie jedynie ciałem, ale całością. Dbając o duszę, nie odmawiajmy godności ciału. 
Bóg stworzył je z prochu ziemi, a Syn Boży przyjął. Całego człowieka Bóg stworzył 
i odkupił, i całego pragnie mieć w niebie. Uroczystość Wniebowzięcia jest dobrą 
okazją do zastanowienia się nad kwestią godności człowieka, szacunku i troski 
wobec jego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ale także nad okazywaniem 
zwykłej życzliwości bliźnim i sobie. Uczestniczymy przecież dziś w wielkiej 
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uroczystości, która mówi nam, jak wielkimi, pięknymi, wspaniałymi chce nas Bóg. 
„Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.” Porzućmy lęk 
przed śmiercią. Została pokonana razem z grzechem. Czy naprawdę wierzymy w 
to, że zmartwychwstaniemy, że nasze ciała połączą się z duszą i będziemy 
przemienieni, nowi, chwalebni, bez końca żyjący? Czy z niecierpliwością 
oczekujemy Paruzji, gdy Chrystus przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych? 
Czy z ufnością oczekujemy przejścia do wieczności? Czy, jak Maryja, uwielbiamy 
Boga za te wspaniałe dzieła? Czy czekamy z utęsknieniem na spełnienie się 
apokaliptycznych słów: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga 
naszego i władza Jego Pomazańca”?                                                                  Oremus 

XX Niedziela Zwykła – 18 sierpnia 2019 r. 
 Łk 12,49-53  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże 

pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam 
przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? 
Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd 

bowiem pięcioro będzie podzielonych 
w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, 
a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, 

a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce,  
a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. 

Ogień przemiany 
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął” – 

mówi Jezus. Posyła nam Ducha Świętego, by płonął w nas i wypalał to, co nie jest 
z Boga, co oddziela nas od Niego. W mocy tego Ognia idziemy za Chrystusem jak 
owce za swym pasterzem, mając odwagę i siłę postawić Go w swym życiu na 
pierwszym miejscu, oprzeć się na Nim, Jemu zaufać. Tak żyjąc, głosimy Ewangelię. 
„Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, i zaufają Panu.” „Czy myślicie, że 
przyszedłem dać ziemi pokój?” – zaskakuje nas swym pytaniem Książę Pokoju. 
Przecież tego właśnie pragniemy: pokoju na świecie, spokoju w domu i pracy, 
pokojowo nastawionych sąsiadów, spokojnego życia, pokoju w sercu. Tylko czy 
świadkowie Ewangelii mogą spokojnie żyć na tym świecie? Czy nie muszą wciąż 
dawać świadectwa prawdzie? W konfrontacji ze światem, także 
z tym światem, który przeniknął do naszych serc i umysłów, jesteśmy – jeśli 
rzeczywiście należymy do Chrystusa – zmuszeni do walki. Idąc za Chrystusem, nie 
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szykujmy się zatem na sielankę, ale na bój. Nawet nasi bliscy mogą stanąć po 
stronie „głosu rozsądku” – przeciw słowu Boga i nauce Kościoła. W sytuacji 
zagrożenia, niechęci ze strony innych, w chwili pokus i wewnętrznych udręk – jak 
wytrwać i jak się bronić? Spójrzmy na sytuację oskarżonego Jeremiasza. Stoi przed 
chwiejnym, niezdecydowanym królem, wśród ludzi, z których jedni go obwiniają, 
a drudzy za jakiś czas będą bronić. I nie wypowiada ani słowa. Może dlatego, że 
właśnie rozmawia z Bogiem. Jest człowiekiem totalnie zwróconym ku Bogu, 
zanurzonym w Nim. Tak naprawdę stoi tylko przed Bogiem i tylko Jego wyroku 
słucha. Św. Paweł też przekonuje do takiej postawy: „Patrzmy na Jezusa”. To On 
jest naszym przewodnikiem w wierze. Wystarczy za Nim iść, w Nim utkwić 
spojrzenie.                                                                                                                Oremus 

XXI Niedziela Zwykła – 25 sierpnia 2019 r. 
 Łk 13,22-30   

Jezus  przemierzał miasta i wsie, 
nauczając i odbywając swą 

podróż do Jerozolimy. Raz ktoś 
Go zapytał: „Panie, czy tylko 

nieliczni będą zbawieni?”. On 
rzekł do nich: „Usiłujcie wejść 

przez ciasne drzwi; gdyż wielu, 
powiadam wam, będzie chciało 
wejść, a nie zdołają. Skoro Pan 

domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać 
do drzwi i wołać: «Panie, otwórz nam!», lecz On wam odpowie: «Nie wiem, 

skąd jesteście». Wtedy zaczniecie mówić: «Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, 
 i na ulicach naszych nauczałeś». Lecz On rzecze: «Powiadam wam, nie wiem, 

skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się 
niesprawiedliwości!». Tam będzie płacz  i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie 
Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym,  

a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy  
i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy 

będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”. 

Jezus stawia wymagania 
 „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.” Greckie „odos”, przetłumaczone jako 
„droga”, oznacza ruch, jaki trzeba wykonać, by dojść do celu. A celem jest przyjście 
do Ojca, zbawienie. Ktoś pyta Jezusa, czy tylko nieliczni będą zbawieni. 
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„Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi” – odpowiada. Właśnie zdąża do Jerozolimy, by 
dokonać dzieła odkupienia. W oryginale mamy mocne: „Agōnizesthe!”, co znaczy 
„Walczcie!”. Nie chodzi o walkę z innymi próbującymi dostać się do środka, ale  
z tym, co w nas samych oddziela nas od przejścia przez drzwi i znalezienia się 
wewnątrz. Wielu chce, ale nie wszyscy zdołają, dosłownie nie będą mieć siły 
(„ischysousin”). Co jest naszą siłą w tej walce? Ilość czasu spędzonego w kościele, 
zmówionych pacierzy i groszy wrzuconych do skarbonki? Poczucie bycia  
w porządku wobec nakazów i zakazów? Rozmach charytatywnej działalności? „Nie 
wiem, skąd jesteście” – ależ Jezu, tyle czasu tracę codziennie na modlitwę! Nigdy 
nie opuszczam niedzielnej Mszy! Czyny sprawiedliwości są ważne i Bóg ich od nas 
wymaga, ale to nie one dają zbawienie, tylko Jezus. On jest naszą siłą w walce, On 
jest naszą „odos” do nieba. Jezus podaje przykład narodu wybranego. Ileż tam 
ofiar, modlitw, przepisów prawa! I do tych wybranych mówi, że ujrzą siebie precz 
odrzuconych. To dramat narodu, który nie rozpoznał czasu swego nawiedzenia. 
Ale czy zdajemy sobie sprawę, że my, ochrzczeni, karmiący się na niedzielnej 
Eucharystii słowem Bożym, spożywający Ciało Chrystusa, też jesteśmy w tej grupie 
ryzyka? Łatwo podążamy w kierunku samozbawienia, a bycie z Jezusem 
zamieniamy w pusty rytualizm. Jezus przyszedł zbawić grzeszników. Czy widzimy 
siebie jako grzeszników? Bo jesteśmy grzesznikami. Ale doświadczyliśmy 
miłosierdzia. Dostąpiliśmy go od Ojca przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. 
To jest Ewangelia, którą mamy głosić całemu światu.                                          Oremus 

XXII Niedziela Zwykła – 1 września 2019 r. 
 Łk 14,1.7-14 

Gdy Jezus przyszedł do domu 
pewnego przywódcy faryzeuszów, 

aby w szabat spożyć posiłek, oni Go 
śledzili. Potem opowiedział 

zaproszonym przypowieść, gdy 
zauważył, jak sobie pierwsze miejsca 

wybierali. Tak mówił do nich: „Jeśli 
cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj 

pierwszego miejsca, by przypadkiem 
ktoś znamienitszy od ciebie nie był 

zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci: 
«Ustąp temu miejsca», a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy 
przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: «Przyjacielu, przesiądź się wyżej».  

I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto  



 

St
ro

n
a1

7
 

się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Do tego 
zaś, który Go zaprosił, mówił także: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie 

zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, 
aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz 

przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz 
szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem 

otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. 

Pokora ……  
Jezus przychodzi na ucztę i od razu naraża się współbiesiadnikom, krytykując 

ich dobieranie sobie miejsc przy stole. Dostaje się też gospodarzowi. Jezusa chyba 
nie obchodzi, czy tak wypada, czy nie. A przecież mógł spokojnie zjeść, nikomu się 
nie narazić, zyskać przychylność otoczenia, a potem Apostołom na osobności 
wyłuszczyć naukę o pokorze. Przy okazji nawiązałby do mało urodziwego 
zachowania gości, którzy wybierali sobie miejsca przy stole, by jak najlepiej 
wyeksponować swą godność i okazać wyższość wobec innych biesiadników. Tylko 
że Jezusowi nie chodziło o obgadywanie, lecz o zbawianie i to każdego, nie jedynie 
wybranych. On dba o zbawienie każdego, dlatego nie waha się upominać, gdy jest 
taka potrzeba. Czy ten obraz Jezusa strofującego gospodarza i jego gości podczas 
uczty, na którą został zaproszony, nie kłóci się jakoś z Jego wezwaniem: „Weźcie 
na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca”? 
Nie! Bo w pokorze nie chodzi o stulenie uszu po sobie, tylko o stanięcie w prawdzie 
i głoszenie jej, nawet gdy trzeba się narazić innym. Taka postawa szybko może stać 
się jarzmem. Można je zrzucić i „wyzwolić się” z prawdy na rzecz życia w „świętym 
spokoju” i zajmowania się swoimi sprawami, bo cóż mnie obchodzą inni. Jezus 
jednak wzywa nas do niesienia tego jarzma za Nim, by wyzwolić się ku prawdzie, 
nawet jeśli to kosztuje wiele poniżenia. Obiecuje: „Każdy bowiem, kto się 
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wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Nauka ta jest  
z pewnością ważna, gdyż Jezus w kilku miejscach do niej powraca, pokazuje ją  
w różnych kontekstach (służenie królestwu Bożemu, modlitwa faryzeusza i celnika 
w świątyni, postawa przy stole). Co to oznacza dziś dla nas?                         Oremus 

   Intencje mszalne na miesiąc lipiec i sierpień 2019 
01.07.2019 

Poniedziałek 
18.00  † Franciszek Żmuda w 20 r. śm. 

02.07.2019 
Wtorek  

7.00 † Józef Jurzak w 12 r. śm. z żoną Elżbietą 

03.07.2019 
Środa 

18.00 Dziękczynna w rocznicę Ślubu Marii i Artura o Boże błog. 

04.07.2019 
I Czwartek 

18.00 
W int. Jubilatów z ok. 60 r. Ślubu o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej 

05.07.2019 
I Piątek 

18.00 † Zofia Pałosz od Róży Kobiet Marii Dusik 

06.07.2019 
I Sobota 

8.00 † Antoni Baron 

07.07.2019 
I Niedziela 

 

XIV Niedziela Zwykła 
7.00 † Antonina Czarnik (P) 

9.00 † Franciszka Fabia (P)  

11.00 
† Piotr Frydrych w r. śm. oraz w int. Tytusa z ok. 4 r. 
Urodzin  

17.00 † Czesław Sanetra (P)  

08.07.2019 
Poniedziałek 

18.00 † Tadeusz Wawak z rodzicami i rodzeństwem 

09.07.2019 
Wtorek 

7.00 
O Boże Błog. dla Róży Najdroższej Krwi Pana Jezusa 
Chrystusa i Jego czcicieli 

10.07.2019 
Środa 

18.00 † Helena Handzlik (P) (z ul. Szkotnia) od Róż Różańcowych 

11.07.2019 
Czwartek 

7.00 † Anna Waluś i Tadeusz Barcik  

12.07.2019 
Piątek 

18.00 † Maria i Leon Gacek z dziećmi  

13.07.2019 
Sobota 

18.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. dla 
Danuty 

14.07.2019 
II Niedziela 

 

XV Niedziela Zwykła 
7.00 † Tadeusz Remik z żoną Stanisławą  

9.00 † Edward i Elżbieta Honkisz z synową Marią 
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14.07.2019 
II Niedziela 11.00 

W int. Jubilatów Angeliki i Piotra z ok. 1 r. Ślubu o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej 

17.00 † Helena Handzlik (P) (z ul. Szkotnia) 

15.07.2019 
Poniedziałek 

18.00 † Jan Grabowski (P)  

16.07.2019 
Wtorek 

7.00 † Henryk Kliś z rodzicami i rodzeństwem  

17.07.2019 
Środa 

18.00 † Szczepan Baścik 

18.07.2019 
Czwartek 

7.00 † Anna i Stanisław pająk z synem 

19.07.2019 
Piątek 

18.00 † Marek Koźbiał (P) 

20.07.2019 
Sobota 

7.00 † Czesław Sanetra (P) 

21.07.2019 

III Niedziela 

XVI Niedziela Zwykła 
7.00 W int. Członkiń Róży Kobiet Kazimiery Góralczyk 

9.00 † Zofia Pałosz (P) 

11.00 † Jan Dyrduła w 2 r. śm. 

17.00 † Ryszard Rolak w 2 r. śm. 
22.07.2019 

Poniedziałek 
18.00 † Antoni Janikowski (P) 

23.07.2019 
Wtorek 

7.00 † Ludwik Kuczenski  

24.07.2019 
Środa 

18.00 † Jan Wierzba 

25.07.2019 
Czwartek 

7.00 W int. Kasperka o zdrowie i Boże błog.  

26.07.2019 
Piątek 

18.00 W int. Anny z ok. Imienin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

27.07.2019 
 Sobota 

7.00 † Franciszek i Anna Pudełko  

28.07.2019 
IV Niedziela 

XVII Niedziela Zwykła 
7.00 † Ryszard Rolak (P) 

9.00 † Franciszka Fabia (P) 

11.00 † Czesław Kubik w 2 r. śm. 

17.00 † Barbara Dziubek w 9 r. śm. 
29.07.2019 

Poniedziałek 
18.00 † Czesław Sanetra (P) 

30.07.2019 7.00 † Zbigniew Stuglik (P) 
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Wtorek 

31.07.2019 
Środa 

18.00 † Jan Grabowski (P) 

01.08.2019 
I Czwartek 

18.00 
O powołania kapłańskie i zakonne od X Róży Kobiet Anny 
Baron 

02.08.2019 
I Piątek 

18.00 † Helena Handzlik (P) (z ul. Szkotnia) 

03.08.2019 
I Sobota 

8.00 
Dziękczynna za 85 lat życia z prośbą o Boże błog. i opiekę 
matki Bożej 

04.08.2019 

I Niedziela 

XVIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Stanisława i Stefan Oczko   

9.00 † Czesław Sanetra (P) 

11.00 
W int. Jubilatów Tadeusza i Barbary z ok. 45 r. Ślubu  
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

17.00 † Aniela Kaleka 
05.08.2019 

Poniedziałek 
18.00 † Anna i Jan Drewniany 

06.08.2019 
Wtorek 

7.00 † Tomasz Gabryś (P) 

07.08.2019 
Środa 

18.00 † Józef Zeman w 2 r. śm. 

08.08.2019 
Czwartek 

7.00 † Maria Kupczak z mężami 

09.08.2019 
Piątek 

18.00 † Zofia Pałosz (P) 

10.08.2019 
 Sobota 

7.00 † Józef Matusiak (P) 

11.08.2019 
II Niedziela 

 

XIX Niedziela Zwykła  
7.00 † Eugeniusz Dźwigoń w 2 r. śm. 

9.00 † Franciszka Fabia (P) 

11.00 † Franciszek Jarząbek w 40 r. śm. 

17.00 † Kazimierz Komędera w 2 r. śm. 

12.08.2019 
Poniedziałek 

18.00 † Czesław Pająk z rodzicami i teściami 

13.08.2019 
Wtorek  

18.00 † Wiktor i Władysława Szczepańczyk  

14.08.2019 
Środa 

18.00 † Jan Grabowski (P) 

15.08.2019 

Czwartek 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
7.00 † Stanisław Wołoszyn 
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15.08.2019 

Czwartek 

  

9.00 † Aniela i Stanisław Handzlik  

11.00 † Marek Koźbiał (P) 

17.00 † Genowefa i Franciszek Gąszcz 
16.08.2019 

Piątek 
18.00 † Linda i Ryszard Kozieł 

17.08.2019 
Sobota 

7.00 † Zbigniew Stuglik (P) 

18.08.2019 

III Niedziela 

XX Niedziela Zwykła  
7.00 † Dominik Handzlik 

9.00 † Marian Procner z żoną Jadwigą 

11.00 † Franciszka Fabia (P) 

17.00 † Czesław Sanetra (P) 

19.08.2019 
Poniedziałek 

18.00 † Antoni Janikowski (P) 

20.08.2019 
Wtorek 

7.00 † Tomasz Gabryś (P) 

21.08.2019 
Środa 

18.00 † Joanna Jurzak z bratem Józefem 

22.08.2019 
Czwartek 

7.00 † Józef Matusiak (P) 

23.08.2019 
Piątek 

18.00 † Zofia Pałosz (P) od Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego 

24.08.2019 
Sobota 

18.00 † Helena Handzlik (P) (ul. Partyzantów) 

25.08.2019 

IV Niedziela 

XX Niedziela Zwykła 
7.00 † Zbigniew Stuglik  

9.00 † Franciszek Komorek z żoną 

11.00 † Franciszek i Elżbieta Komorek 

17.00 † Maria Zmilczak (P) 

26.08.2019 
Poniedziałek 

18.00 † Czesław Sanetra (P) 

27.08.2019 
Wtorek 

7.00 Za uczestników pogrzebu † Jana Grabowskiego (P) 

28.08.2019 
Środa 

18.00 † Ks. Gustaw Paranycz od IV Róży Kobiet Marii Drożdż 

29.08.2019 
Czwartek 

7.00 † Helena Handzlik (P) (ul. Partyzantów) 

30.08.2019 
Piątek 

18.00 † Marek Koźbiał (P) 
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31.08.2019 
Sobota 

7.00 † Kazimierz Byrski z zoną Danutą 

Intencje pogrzebowe, które ks. Wacław odprawi w czasie wakacji: 
24.06.2019 

Poniedziałek 
† Barbara Niemczyk 

10.07.2019 
Środa 

† Julian Gibas  

25.06.2019 
Wtorek 

† Barbara Niemczyk 
11.07.2019 
Czwartek 

† Julian Gibas  

26.06.2019 
Środa 

† Barbara Niemczyk 
12.07.2019 

Piątek 
† Julian Gibas  

27.06.2019 
Czwartek 

† Barbara Niemczyk 
13.07.2019 

Sobota 
† Julian Gibas  

28.06.2019 
Piątek 

† Barbara Niemczyk 
14.07.2018 
Niedziela 

† Anna Gibas 

29.06.2019 
Sobota 

† Barbara Niemczyk 
15.07.2019 

Poniedziałek 
† Anna Gibas 

30.06.2019 
Niedziela 

† Barbara Niemczyk 
16.07.2019 

Wtorek 
† Anna Gibas 

01.07.2019 
Poniedziałek 

† Barbara Niemczyk 
17.07.2019 

Środa 
† Anna Gibas 

02.07.2019 
Wtorek 

† Barbara Niemczyk 
18.07.2019 
Czwartek 

† Anna Gibas 

03.07.2019 
Środa 

† Barbara Niemczyk 
19.07.2019 

Piątek 
† Anna Gibas 

04.07.2019 
I Czwartek 

† Julian Gibas  
20.07.2019 

Sobota 
† Anna Gibas 

05.07.2019 
I Piątek 

† Julian Gibas  
21.07.2019 
Niedziela 

† Anna Gibas 

06.07.2019 
I Sobota 

† Julian Gibas  
22.07.2019 

Poniedziałek 
† Anna Gibas 

07.07.2019 
I Niedziela 

† Julian Gibas  
23.07.2019 

Wtorek 
† Anna Gibas 

08.07.2019 
Poniedziałek 

† Julian Gibas  
24.07.2019 

Środa 
† Marek Adamaszek 

09.07.2019 
Wtorek 

† Julian Gibas  
25.07.2019 
Czwartek 

† Marek Adamaszek 

Intencje pogrzebowe, które ks. Krzysztof odprawi w czasie wakacji: 
25.07.2019 
Czwartek 

† Józef Handzlik 
10.08.2019 

Sobota 
† Paweł Kłaput 
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26.07.2018 
Piątek 

† Józef Handzlik 
11.08.2019 
II Niedziela 

† Paweł Kłaput 

27.07.2019 
Sobota 

† Józef Handzlik 
12.08.2019 

Poniedziałek 
† Paweł Kłaput 

28.07.2019 
IV Niedziela 

† Józef Handzlik 
13.08.2019 

Wtorek 
† Paweł Kłaput 

29.07.2019 
Poniedziałek 

† Józef Handzlik 
14.08.2019 

Środa 
† Kazimierz Adamus 

30.07.2019 
Wtorek 

† Józef Handzlik 
15.08.2019 
Czwartek 

† Kazimierz Adamus 

31.07.2019 
Środa 

† Józef Handzlik 
16.08.2019 

Piątek 
† Kazimierz Adamus 

01.08.2019 
I Czwartek 

† Józef Handzlik 
17.08.2019 

Sobota 
† Kazimierz Adamus 

02.08.2019 
I Piątek 

† Józef Handzlik 
18.08.2019 
III Niedziela 

† Kazimierz Adamus 

03.08.2019 
I Sobota 

† Józef Handzlik 
19.08.2019 

Poniedziałek 
† Marian Tatoń 

04.08.2019 
I Niedziela 

† Paweł Kłaput 
20.08.2019 

Wtorek 
† Marian Tatoń 

05.08.2019 
Poniedziałek 

† Paweł Kłaput 
21.08.2019 

Środa 
† Marian Tatoń 

06.08.2019 
Wtorek 

† Paweł Kłaput 
22.08.2019 
Czwartek 

† Marian Tatoń 

07.08.2019 
Środa 

† Paweł Kłaput 
23.08.2019 

Piątek 
† Marian Tatoń 

08.08.2019 
Czwartek 

† Paweł Kłaput 
24.08.2019 

Sobota 
† Marian Tatoń 

09.08.2019 
Piątek 

† Paweł Kłaput   
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Z życia naszej Parafii 
 

W niedzielę 16 czerwca nasza Parafia przeżywała główny 

odpust ku Czci Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa. Gościliśmy w naszej świątyni J.E. ks. Biskupa 

Romana Pindla, który erygował i poświęcił  
     nowe Stacje Drogi Krzyżowej.     Oto czas na wspomnienia: 
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O godz. 11.00 sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże do nas wygłosił 
ks. Paweł Krężołek SDS Salwatorianin z Bielsko-Białej. Oto kilka fotek: 
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W dniu uroczystości odpustowej podczas Mszy św. o godz. 9.00 biskup Roman 
Pindel wręczył panu Stanisławowi papieski medal "Pro Ecclesia et Pontifice" - "Dla 

Kościoła i Papieża". O przyznanie medalu - krzyża ustanowionego przez papieża 
Leona XIII - zwróciła się Parafia w dowód uznania dla jego pracy na rzecz  

Kościoła i społeczności parafialnej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pan Stanisław wraz z małżonką 
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W środę, 19 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 uroczystą mszą św. i modlitwą 
wyraziliśmy wdzięczność Panu Bogu, nauczycielom, wychowawcom, 

pedagogom, katechetom i rodzicom oraz dzieciom za dar roku szkolnego 
2018/2019. Z tej to okazji dziewczynki ze scholii: Ania i Wiktoria oraz 

ministranci: Antek, Kuba i Rysiu otrzymali nagrody za zaangażowanie w liturgię 
Mszy św. oraz wierne uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych, roratnych, 

drogi krzyżowej, majowych i czerwcowych.  Gratulujemy! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

St
ro

n
a3

0
 

Rozwiązanie krzyżówki z gazetki 
parafialnej o nr 06/2019 dla dzieci  
i dorosłych umieszczę na początku 

września w kolejnym wydaniu  
naszego miesięcznika.  

Pozdrawiam ks. Wacław 

 

Kącik Humoru 
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MOJA PIERWSZA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM 

BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH 

 Moja mama początkiem roku oznajmiła nam, że pójdzie na pielgrzymkę do 
Łagiewnik. Kiedy to usłyszałam od razu zaczęłam ją prosić, żeby też mnie zabrała. 
Mama początkowo nie chciała się zgodzić, bo mówiła, że jestem za mała i nie dam 
rady. Wzięła mnie jednak na bardzo długi spacer (12 km) i gdy przeszłam, 
przekonała się, że dam radę. Czas do pielgrzymki bardzo szybko minął i w końcu 
wyruszyliśmy. 

DZIEŃ I (30.04.2019) WTOREK 
Pielgrzymka rozpoczęła się od Mszy św. w Hałcnowie prowadzonej przez 

księdza biskupa Romana Pindla. Po Mszy św. kolejno wyruszały grupy. Ja szłam w 
grupie, której patronował Św. Maksymilian. Nasza grupa wyruszyła jako szósta z 
kolei. Pogoda tego dnia była bardzo niepewna, na szczęście deszcz się nie 
rozpadał. Pierwszy postój był w naszej parafii w Kętach – Podlesiu. Po krótkiej 
modlitwie w Kościele poszłyśmy do domu na odpoczynek, bo mieszkamy bardzo 
blisko. Następnie wyruszyliśmy do Nowej Wsi. Ten dzień był łatwy do przejścia jak 
się później okazało i nie zapowiadał tego co będzie dalej, bo przeszliśmy tylko 18 
km. Potem przyjechał po nas tata i pierwszą noc spałyśmy w domu. 

DZIEŃ II (01.05.2019) ŚRODA 
Dzień rozpoczął się Mszą św. o godzinie 6:00 w Nowej Wsi. Na początku drogi 

odśpiewaliśmy „godzinki”. Tego dnia szliśmy dużo leśnymi i polnymi ścieżkami 
przez takie miejscowości jak: Nidek, Wieprz, Tomice. Pod koniec wędrówki 
wyśpiewaliśmy pierwszą „Majówkę” i tak dotarliśmy do miejscowości Wysoka. Na 
nocleg udałyśmy się do bardzo miłej rodziny, której dom był wypełniony 
pielgrzymami. Tego dnia przeszłam 34km dlatego byłam bardzo zmęczona. 

DZIEŃ III (02.05.2019) CZWARTEK 
 O godzinie 7:00 Msza św. w Wysokiej. To pierwszy odcinek, w którym moja 
grupa niosła Najświętszy Sakrament. Niestety wyruszyliśmy bardzo szybko i po 
kilku km źle się poczułam. Mama poprosiła służbę Maltańską o pomoc i podwieźli 
nas do pierwszego postoju. Mama pytała, czy dzwonimy po tatę i wracamy do 
domu, ale ja chciałam iść dalej. W ten dzień szliśmy między innymi przez 
Przytkowice, Polankę Hallera, Skawinę, aż do Libertowa, w którym nocowaliśmy w 
szkole na sali gimnastycznej. Zdziwiłam się, gdy wieczorem 3 siostry zachęciły 
wszystkich do wspólnego tańca. Na koniec utworzyliśmy duże koło i trzymając się 
za ręce odśpiewaliśmy pieśń Maryjną na pożegnanie dnia. 
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DZIEŃ (IV 03.05.2019) PIĄTEK 
Po krótkiej modlitwie wyszliśmy z Libertowa. Na samym początku 

poprosiłam kapłana o spowiedź, bo był to pierwszy piątek miesiąca. Poszliśmy na 
sam koniec grupy, żeby nikt nas nie słyszał i tam idąc wyspowiadałam się. Po kilku 
km wędrówki zaczęliśmy łączyć się z innymi grupami tworząc jedną wielką 
pielgrzymkę. Najpierw doszliśmy do centrum Jana Pawła II, następnie do 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Weszliśmy do kaplicy św. Józefa z obrazem 
Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny. Przed wejściem widoczne było okno 
pokoju, w którym mieszkała i zmarła siostra Faustyna. W kaplicy ucałowaliśmy jej 
relikwie i modliliśmy się przed obrazem Jezusa Miłosiernego namalowanego wg 
wizji Faustyny Kowalskiej przez Adolfa Hyłę w 1944 r. Byłam bardzo zmęczona, ale 
bardzo szczęśliwa, że tam dotarłam.  
 Szliśmy 4 dni. Czasami było bardzo ciężko, ale bracia i siostry idący  
w pielgrzymce wzajemnie sobie pomagają. Często ciągnęli mnie za ręce przy 
dużych wzniesieniach, częstowali słodyczami, gratulowali mi, że jestem bardzo 
dzielna co dodawało mi sił do dalszej drogi. Klerycy, którzy byli  
w grupie muzycznej cały czas tworzyli wesołą atmosferę śpiewając piosenki  
i opowiadając śmieszne historie. Po Mszy św. kończącej pielgrzymkę odebrał nas 
tata i szczęśliwie wróciliśmy do domu. W samochodzie przez całą drogę śpiewałam 
piosenki, które nauczyłam się podczas pielgrzymki. 
za rok chciałabym pójść znów…….                                        Zosia Zeman, klasa 4 SP 
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Wakacyjny Dyżur na Parafii w miesiącu  
lipcu i sierpniu 2019 r.: 

Ks. Krzysztof – od 24 czerwca do 24 lipca 
Ks. Wacław – od 25 lipca do 24 sierpnia 

W wyznaczonych dniach, kapłan dyżurujący pełni 
posługę Słowa Bożego i sakramentów św., przyjmuje  

w kancelarii parafialnej i odwiedza chorych. 

Porządek Mszy świętych w tygodniu  
od 1 lipca do 31 sierpnia 

Poniedziałek 18.00 
Wtorek 7.00 

Środa 18.00 
Czwartek 7.00 
Piątek 18.00 
Sobota  7.00 

Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej 

        Dzień: Godzina urzędowania: 
Poniedziałek, Środa i Piątek od 19.00 do 19.30 

Wtorek i Czwartek od    7.45 do   8.30 

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

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;  

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

 


