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Miłosierdzie        
            i Miłość Jezusa         

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

Wrzesień 2019                  Krzyż potęgą miłości                               Nr 9/2019 
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   „Tylko pod krzyżem,  

 tylko pod tym znakiem  

     Polska jest Polską, 

     a Polak Polakiem.”  
                                       Karol Baliński 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Baliński_(poeta)


 

St
ro

n
a3

 

W sobotę, 14 września w święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego o godz. 11:00 we Włocławku rozpocznie się akcja Polska 
pod Krzyżem. To odpowiedź na bluźnierstwa i inne przejawy 
antychrześcijańskiej ofensywy. W ostatnim czasie wzmogły się 
ataki na Kościół ze strony 
antychrześcijańskich środowisk. 
Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na 
nieznaną nam skalę” – piszą 
organizatorzy. „To co dotychczas 
było jasno nazywane grzechem 
staje się przedmiotem debaty. 
Profanacje Najświętszego Sakramentu i wizerunków Matki Bożej 
nabierają na sile. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy 
teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę 
modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. 
Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku 
Krzyża Chrystusowego”. 

Nasza Parafia Pod Krzyżem 

W sobotę, 14 września 2019 r. uroczystą Mszą św.  

o godz. 9.00 rozpoczniemy czuwanie w int. naszej 

parafii. Będziemy modlić się o łaską silnej wiary i mocy 

Ducha Świętego, aby każdy z nas z odwagą świadczył 

w naszych środowiskach o miłości Boga względem 

każdego człowieka. Po Mszy św. przejdziemy w 

procesji do Krzyża, aby oddać hołd Jezusowi naszemu 

Zbawicielowi i zawierzyć nasze rodziny pod opiekę 

Matki Bożej.  
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Krótkie rozważania 
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  
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 
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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 
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 

 

XXIII Niedziela Zwykła – 8 września 2019 r. 
Łk (14,25-33). Wielkie tłumy szły  

z Jezusem. On odwrócił się  
 i rzekł do nich: „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, 

a nie ma w nienawiści swego ojca 
 i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto  

i siebie samego, nie może być moim uczniem. 
Kto nie dźwiga swego krzyża, 

 a idzie za Mną, ten nie może być moim 
uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować 

wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? 
Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc 

na to, zaczęliby drwić z niego: ≪Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał 
wykończyć≫. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim 

królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy 
ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami 

nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, 
gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. 
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co 

posiada, nie może być moim uczniem”. 

Zaryzykować dla Jezusa…. 
 „Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana?” i „Któż poznał 
Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha 
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swego?” – pyta mędrzec. Obraz króla, który zastanawia się, nim wyruszy, aby 
spotkać (gr. „symballein”) innego króla w czasie bitwy, przywołuje osobę Maryi, 
zachowującej i rozważającej (gr. „symballousa”) wszystkie sprawy w swoim sercu 
(Łk 2,19). Jest Ona wzorem osoby zdolnej codziennie stawać twarzą w twarz  
z misterium ukrytym w słowie Boga i wydarzeniach codzienności, mającej odwagę 
roztrząsania trudnej rzeczywistości życia i konfrontowania się z niezrozumiałymi 
jej wyzwaniami. Maryja stale współpracowała z Duchem Świętym, który na Nią 
zstąpił. Dlatego słowa Boga Ojca i swego Syna, ale również słowa spotkanych ludzi 
(jak pasterze w Betlejem) oraz wydarzenia codzienności mogła zachowywać w 
sercu, „składając je razem jak w mozaice” – zaznacza Benedykt XVI w adhortacji 
„Sacramentum caritatis” (33). Mogła też stopniowo je zgłębiać, a przez to 
pojmować ukryty w nich zamysł Boga. Czy mam odwagę stawić czoło 
niezrozumiałym słowom i wydarzeniom życia, zachowywać je z szacunkiem w 
pamięci, by współpracując z Duchem Świętym, moc kiedyś wydobyć ukryty w nich 
sens? Rożne sytuacje naszego życia są jak liczne stronice wielkiej księgi, 
rozrzucone w nieładzie po świecie, które z szacunkiem trzeba zbierać, cierpliwie 
porządkować, byśmy kiedyś my sami, ale również inni mogli odczytać przesłanie, 
jakie Stwórca przez nasze życie chce przekazać światu. Nasza modlitwa „utkana 
jest wspomnieniami – pisze papież Franciszek w adhortacji ≪Gaudete et 
exsultate≫. – Nie tylko pamięcią o objawionym Słowie, ale także o naszym 
własnym życiu, życiu innych osób, o tym, co Pan uczynił w swoim Kościele” (153).                                 
Oremus 

XXIV Niedziela Zwykła – 15 września 2019 r. 
 Łk (15,1-32). W owym czasie 

przybliżali się do Jezusa 
wszyscy celnicy i grzesznicy, 

aby Go słuchać. Na to 
szemrali faryzeusze i uczeni 

w Piśmie, mówiąc: „Ten 
przyjmuje grzeszników i jada  

z nimi”. Opowiedział im 
wtedy następującą 

przypowieść:   
„Któż z was, gdy ma sto 

owiec, a zgubi jedną z nich, nie  
zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie 

idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze 
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z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół  
i sąsiadów i mówi im: ≪Cieszcie się ze mną, bo znalazłem 

owcę, która mi zginęła≫. Powiadam wam: Tak samo w niebie 
większa będzie radość z jednego grzesznika, który się 

nawraca niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć 

drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie 
szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki 
 i mówi: ≪Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam≫. Tak 

samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu 

jednego grzesznika, który się nawraca”. Powiedział też: „Pewien człowiek miał 
dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ≪Ojcze, daj mi część własności, 

która na mnie przypada≫. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem 
młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił 
swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w 
owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę 
do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł 

świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły 
się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił 

się i rzekł: ≪Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu 
przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 

zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien 
nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników≫. 

Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go 
jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu 

się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ≪Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem≫. Lecz 

ojciec powiedział do swoich sług: ≪Przynieście szybko najlepszą szatę 
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, 
ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się≫.  

I zaczęli się weselić. 
 

Dać się odnaleźć… 
„Ten przyjmuje grzeszników...” Co zrobić z taką obserwacją? Można, jak 
faryzeusze i uczeni w Piśmie, potraktować ją powierzchownie i szybko przejść do 
destrukcyjnego szemrania czy dyskusji, bez głębszej analizy ani odniesienia do 
siebie. Ale można też, pamiętając o postawie Maryi, próbować ją uwewnętrznić, 
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sprowadzić na poziom serca i swojego życia, przeprowadzając „ruminatio”, aż 
wydobędzie się dla siebie wszystkie życiowe soki w niej zawarte (kiedyś medytację 
słowa Bożego porównywano do czynności przeżuwania niektórych ssaków). 
Dobijające szemranie albo ożywcze „przeżuwanie” – to alternatywa, którą mamy, 
gdy jakiekolwiek słowo, zdanie bądź obraz z przypowieści o miłosierdziu nas 
porusza. Jezusowe przyjmowanie marnotrawnych dzieci Ojca jest naznaczone 
cierpliwym uprzednim i wciąż trwającym oczekiwaniem. Jezus, przyjmując 
wracającego, a wciąż niedojrzałego, czeka na jego dojrzewanie: „jako 
wychowawca przyjmuje nas takimi, jacy jesteśmy, i stopniowo prowadzi nas do 
Ojca” (KKK 2607). A ma rożnych braci i, ukształtowany przez Ojca, szuka 
odpowiedniego sposobu, aby dotrzeć do nich z orędziem miłosierdzia. W centrum 
pierwszej przypowieści jest mężczyzna, a w centrum drugiej kobieta. Pasterz szuka 
owcy, która wyszła poza owczarnię, a kobieta drachmy, która zaginęła wewnątrz 
domu. Historia dwóch braci pokazuje, że można, „zabrawszy wszystko”, uciec  
w dalekie strony, ale można też zagubić się w domu, nie odkrywszy tego, co kryje 
się w słowach: „wszystko, co moje, do ciebie należy”. Sponiewieranego młodszego 
syna ojciec przytula ramionami, a zapracowanego starszego syna przytula 
słowami: „Moje dziecko...”. Jedno słowo, zdanie czy obraz z Ewangelii jest Bożym 
sposobem, by mnie zdiagnozować i leczyć. Które?                                                          Oremus  

XXV Niedziela Zwykła – 22 września 2019 r. 

 
Łk (16,1-13). Jezus powiedział 
do uczniów: „Pewien bogaty 

człowiek miał rządcę, którego 
oskarżono przed nim, że trwoni 

jego majątek. Przywołał więc 
go do siebie i rzekł mu: ≪Cóż to 

słyszę o tobie? Zdaj sprawę  
z twego zarządzania, bo już 

nie będziesz mógł zarządzać≫. 
Na to rządca rzekł sam do 

siebie: ≪Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? 
Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co 

uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od 
zarządzania≫. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana 

 i zapytał pierwszego: ≪Ile jesteś winien mojemu panu? ≫. Ten odpowiedział: 
≪Sto beczek oliwy≫. On mu rzekł: ≪Weź swoje zobowiązanie, 
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siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt≫. Następnie pytał drugiego: ≪A ty, ile 
jesteś winien? ≫. Ten odrzekł: ≪Sto korców pszenicy≫. Mówi mu: ≪Weź 

swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt≫. Pan pochwalił nieuczciwego 
rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi 

są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam 
powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy 

wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo 
małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto 

w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli 
więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam 

prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem 
nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom 
panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo 

z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć 

 Bogu i Mamonie!”. 

Komu służę? 
Przestrogi: „Żaden sługa nie może dwom panom służyć” i „Nie możecie służyć 
Bogu i Mamonie!” przywodzą na myśl Maryję, służebnicę Pańską (Łk 1,38), św. 
Pawła, sługę  Boga (Tt 1,1; por. Ga 1,10; Rz 1,1), czy sługę Bożego kard. Stefana 
Wyszyńskiego z jego zawołaniem: „Soli Deo” i „nic dla siebie!”. Oni oddali całych 
siebie na wyłączną służbę prawdziwemu Bogu, który jest jedyny (J 17,3). Niebłahe 
światło dla odczytania przesłania przypowieści o nieuczciwym zarządcy znaleźć 
można u św. Pawła. Apostoł stwierdza, że głoszenie Ewangelii nie jest dla niego 
powodem do chluby, ale obowiązkiem. Wyznając: „Gdybym to czynił z własnej 
woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam 
obowiązki szafarza” (1 Kor 9,17), używa występującego w przypowieści słowa 
„ekonomia”. Głoszenie Dobrej Nowiny postrzega jako zarządzanie, które zostało 
mu powierzone. Dodaje: „Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc 
Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie daje mi Ewangelia. Tak 
więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi 
byli ci, których pozyskam” (1 Kor 9,18-19). Nic dla siebie! Jezus nie pochwala 
nieuczciwości rządcy, która raczej poprzedziła interwencję pana i wymóg zdania 
sprawy z zarządzania jego dobrami. Pochwala rozsądek rządcy, który nie 
umniejszając należnych panu wpływów, potrafi zrezygnować z nadwyżki, którą 
jako zarządca dodał i która stanowiła jego interes. Ewangelizując, mamy służyć 
wyłącznie Panu, nie robiąc przy tym swojego interesu!                              Oremus 
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XXVI Niedziela Zwykła – 29 września 2019 r. 

Łk (16,19-31). Jezus 
powiedział do faryzeuszów: „Żył 

pewien człowiek bogaty, 
który ubierał się w purpurę i 

bisior i dzień w dzień ucztował 
wystawnie. U bramy jego 

pałacu leżał żebrak pokryty 
wrzodami, imieniem Łazarz. 

Pragnął on nasycić się 
odpadkami ze stołu bogacza. 

 A także psy przychodziły i lizały 
jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 

także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, 
ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: ≪Ojcze 

Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca 
umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu≫. 

Lecz Abraham odrzekł: ≪Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, 

a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, 
a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, 

tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie 
przedostają się do nas≫. Tamten rzekł: ≪Proszę cię więc, ojcze, poślij go do 

domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie 
przyszli na to miejsce męki≫. Lecz Abraham odparł: ≪Mają Mojżesza  

i Proroków, niechże ich słuchają! ≫. ≪Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – 
lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą≫. 

Odpowiedział mu: ≪Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś  

z umarłych powstał, nie uwierzą≫”. 

 

Na jaką nagrodę zasługuję? 
Bogacz, będąc w otchłani, prosi Abrahama, by posłał Łazarza do jego braci: „niech 
ich ostrzeże...”. Wyraża oczekiwanie, że Łazarz nie tylko zaświadczy, ale także złoży 
uroczyste świadectwo wobec jego braci. Oczekuje, że da świadectwo, które 
przeszyje ich tak, że się nawrócą. Z użytego tu w Ewangelii czasownika 
„diamartyromai” św. Łukasz skorzysta kilkakrotnie, relacjonując posługę świętych 
Piotra i Pawła. A może i my, jak ten bogacz, oczekujemy na jakiegoś Piotra, który 
w naszej Jerozolimie w wielu słowach będzie dawał świadectwo i napominał nas, 
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byśmy ratowali się z przewrotnego pokolenia (Dz 2,40); na jakichś Piotrow i Janow, 
którzy w naszej Samarii zaświadczą i opowiedzą słowo Pana (Dz 8,25); na jakiegoś 
Pawła, który dniem i nocą będzie uczył, nawołując do nawrócenia do Boga i do 
wiary w Pana Jezusa (Dz 20,21). Tak, potrzebujemy i dziś apostołów, którzy, jak 
Paweł, będą pragnąć tylko jednego: byle dokończyć biegu i posługiwania, ktore 
otrzymali od Pana Jezusa, byle dać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej (Dz 20,24). 
Takich, którzy zgodnie z wolą Boga (Dz 23,11) będą to czynić do końca, w jakimś 
Rzymie, przytaczając świadectwa i przekonując o Jezusie na podstawie Mojżesza  
i Proroków (Dz 28,23). Potrzebujemy świadectwa, które otworzy nam oczy, jak 
uczniom z Emaus, byśmy zobaczyli Syna Człowieczego towarzyszącego nam  
w codzienności. Potrzebujemy słowa Bożego, które otworzy nam oczy na 
człowieka żyjącego obok nas, a wciąż przez nas niezauważonego. Potrzebujemy... 
A Bóg je daje: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają”. Obyśmy odkryli  
i przyjęli te osoby i te rożne sposoby, przez które Bóg chce otwierać nasze oczy na 
drugiego człowieka!  Oremus 

Intencje mszalne na miesiąc wrzesień 2019 

01.09.2018 

I Niedziela  

XXII Niedziela Zwykła 
7.00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej z ok 85 r. Urodzin 

9.00 
1. † Franciszka Fabia (P)  
2. † Helena Handzlik (P) (ul. Szkotnia) 

11.00 
1. † Czesław Sanetra (P) 
2. † Anna i Bronisław Ficoń z córką Urszulą 
3. Za Parafian 

17.00 
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla członkiń XI Róży 
Kobiet Marii Kozieł 

02.09.2019 
Poniedziałek  

7.00 † Stefan Małyszek  

8.00 
W int. dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli z ok. 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

18.00 
W int. XII Róży Kobiet Marii Dusik o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej 

03.09.2019 
Wtorek  

7.00 † Joanna Czulak (P) 

18.00 † Bożena Goleń (P) 

04.09.2019 
Środa  

7.00 † Kazimierz Musiał (P) 

18.00 
1. † Franciszek Góralczyk z żoną, synami i córką 
2. † Zbigniew Stuglik (P) 

05.09.2019 
I Czwartek 

7.00 † Jan Grabowski (P) 

18.00 
1. W int. kapłanów naszej Parafii o Boże błog. i dary Ducha 
Świętego od Oazy Rodzin 
2. † Antoni Janikowski (P) 
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06.09.2019 
I Piątek 

7.00 † Stefania Zając (P) 

18.00 
1. † Marek Koźbiał (P) 
2. † Krystyna Polak z rodzicami 

07.09.2019 
I Sobota 

8.00 
1. † Franciszka Fabia (P)  
2. † Aniela Handzlik (P) 

18.00 † Tomasz Mydlarz w r. śm. 

08.09.2019 
II Niedziela 

 

XXIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Antoni i Maria Witek z dziećmi i rodzicami 

9.00 
1. † Zofia Pałosz (P) od Leśnych Dziadków 
2. † Maria Honkisz w 5 r. śm.  

11.00 
1. † Antoni Mikołajczyk z żoną Franciszką 
2. † Marianna Handzlik z mężem w 20 r. śm.  
3. Za Parafian 

17.00 † Marian Gibas w 14 r. śm.  

09.09.2019 
Poniedziałek 

7.00 † Franciszek Wadoń (P) 

18.00 † Henryk Kliś w 6 r. śm. 

10.09.2019 
Wtorek 

7.00 
1. O zdrowie dla Piotra i pojednanie w rodzinie   
2. † Aniela Handzlik (P) 

18.00 † Bolesław Zoń z rodzicami 

11.09.2019 
Środa 

7.00 W pewnej intencji o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

18.00 O Boże błog., opiekę Matki Bożej i dar zdrowia dla rodziny 

12.09.2018 
Czwartek 

7.00 † Miłosz Koper (P) 

18.00 † ks. Gustaw Paranycz od I Róży Kobiet Marii Łaciak 

13.09.2019 
Piątek 

Nabożeństwo 
Fatimskie 

7.00 † Kazimierz Domasik (P) 

18.00 
1. † Zbigniew Stuglik (P) 
2. † Anna i Józef Kasperek 

14.09.2019 
Sobota 

„Polska Pod 
Krzyżem” 

9.00 
W intencji Parafian o umocnienie wiary w dawaniu 
świadectwa o miłości Boga – akt zwierzenia  

18.00 O zdrowie, Boże błog. dla rodziny Szczurków   

15.09.2019 
III Niedziela 

 
 

XXIV Niedziela Zwykła 
7.00 † Pelagia Chowaniec z mężem i synem 

9.00 
1. † Antoni Janikowski w r. śm. z żoną i synem 
2. † Jan Grabowski (P) 

11.00 
1. † Henryk Stachura (P) 
2. † Czesław Sanetra  
3. Za Parafian 

17.00 † Bożena Goleń (P) 

16.09.2019 7.00 W int. Tadeusza o Boże błog. i potrzebne łaski z ok. 80 r. Ur 
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Poniedziałek 18.00 W int. Ojczyzny i Ojca św. od. Róży Kobiet Grażyny Żurek   

17.09.2019 
Wtorek 

7.00 
1. † Barbara Sławińska z synem Marcinem 
2. † Aniela Handzlik (P) 

18.00 † Antoni Matejko  

18.09.2019 
Środa 

7.00 † Stanisława Handzlik (P) 

18.00 
1. † Kazimierz Wadoń z żoną Stefanią, córką Janiną i  
     zięciem Wojciechem  
2. † Franciszek Wadoń (P) 

19.09.2019 
Czwartek 

7.00 † Józef Zaręba (P)  
18.00 † Zofia Pałosz (P)  

20.09.2019 
Piątek 

7.00 † Jadwiga Wszołek (P) 

18.00 
1. † Helena Handzlik (P) 
2. W int. Henryka z ok. Roczku o Boże błog. i opiekę Anioła 
Stróża  

21.09.2019 
Sobota 

7.00 † Franciszek Wadoń (P) 

18.00 † Stanisław Wicherek w 11 r. śm. 

22.09.2018 
IV Niedziela 

 
 

XXV Niedziela Zwykła 
7.00 † Mieczysław Borek z synem i wnukiem 

9.00 
1. † Jan i Helena Majka z synem Władysławem    
2. † Władysława i Augustyn Handzlik   

11.00 

1. W int. Marii i Szymona z ok. 8 r. Ślubu o zdrowie  
    i Boże błog. i opiekę Matki Bożej,  
2. † Marian Zemanek w 13 r. śm. 
3. Za Parafian 

17.00 † Czesław Sanetra (P) 

23.09.2019 
Poniedziałek 

7.00 † Józef Zaręba (P)  

18.00 
W int. II Róży Rodziców modlących się za dzieci o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej,  

24.09.2019 
Wtorek 

7.00 1. † Jadwiga Wszołek (P) 
2. W pewnej intencji 

18.00 † Józef Byrski z rodzicami i rodzeństwem 

25.09.2019 
Środa 

7.00 † Andrzej Wołoszyn (P) 

18.00 1. † Antoni Janikowski (P) 
2. † Józef Zaręba (P) 

26.09.2019 
Czwartek 

7.00 W int. Joanny z ok. 50 r. Urodzin o zdrowie, Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej, 

18.00 † Zbigniew Stuglik (P) 

27.09.2019 
Piątek 

7.00 † Ludwika Bies (P) 
18.00 1. † Szymon Stanclik z synem 

2. † Czesława Nycz w 5 r. śm. z mężem Marianem 
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28.09.2019 
Sobota 

 

7.00 W int. ks. Wacława o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

18.00 
W int. Jana i Zdzisławy z ok. 40 r. Ślubu o zdrowie  
    i Boże błog. i opiekę Matki Bożej,  

29.09.2019 
V Niedziela 

 
 

XXVI Niedziela Zwykła 
7.00 † Szymon Stanclik z synem Tadeuszem  

9.00 
1. † Zofia Pałosz (P)   
2. † Władysław i Antonina Trojak z rodzicami 
3. † Jacek Szczepańczyk w 10 r. śm. 

11.00 
1. † Marek Koźbiał (P) 
2. † Jan i Helena Majka z synem i rodzeństwem 
3. † Karolina Baścik w 50 r. śm. z rodziną Korczyk  

17.00 † Jan Grabowski (P) 

30.09.2019 
Poniedziałek  

7.00 1. † Franciszek Wadoń (P) 
2. † Aniela Handzlik (P) 

18.00 W int. V Róży Kobiet Marii Dusik o zdrowie, Boże błog. i 
opiekę Matki Bożej, 

 

Intencje pogrzebowe: 

† Adam Palma – 3 int                   intencje  

† Zyta Biłek   – 2 int                      odprawi ks. Adam Lechman    

† Piotr Musiał – 5 int                 salwatorianin z Bielska- Białej 

† Irena Orawczak – 5 int                       w miesiącu wrześniu 

† Konrad Pakuła – 10 in                                i w październiku 

† Władysława Leśna – 5 int                       

† Marta Kiszczak – 10 int 

 

 

„Nauka bowiem krzyża  

głupstwem jest dla tych,  

co idą na zatracenie,  

mocą Bożą zaś dla nas,  

którzy dostępujemy  

zbawienia.”  
Św. Paweł (1 Kor 1, 18) 
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Róże Różańcowe 
Naszej Parafii 

Niedziela: 

01.09.2019 r. – I Róża Rodziców 

                                      Wandy Dusik 

08.09.2019 r. – II Róża Rodziców 

                                        Marii Dusik 

15.09.2019 r. – I Róża Kobiet  

                                        Marii Łaciak 

22.09.2019 r. – II Róża Kobiet 

                                       Marii Kaleka 

29.09.2019 r. – III Róża Kobiet 

                             Jadwigi Chowaniec 

 

06.10.2019 r. – IV Róża Marii Drożdż 

13.10.2019 r. – V Róża Kobiet Marii Dusik 

20.10.2019 r. – VI Róża Kobiet Marii Baścik  

27.10.2019 r. – VII Róża Kobiet Kazimiery Góralczyk  

01.11.2019 r. – VIII Róża Kobiet Anny Wawak 

03.11.2019 r. – IX Róża Kobiet Grażyny Żurek 
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Święty Melchior Grodziecki 
prezbiter i męczennik 

- patron naszej diecezji - 

Melchior urodził się w Cieszynie  
w szlacheckiej rodzinie herbu 
Radwan około 1584 r. Studia średnie 
odbywał w wiedeńskim kolegium 
jezuitów, gdzie kształciło się wielu 
Polaków, wśród nich także św. 
Stanisław Kostka († 1568). Musiał 
wyróżniać się wśród swoich 
kolegów, skoro - jak sam pisze w 
jednym ze swoich listów do rodziców 
(1602) - został przyjęty do 
Kongregacji Mariańskiej, do której 
przyjmowano tylko najlepszych i 
najwybitniejszych uczniów. Był to 
równocześnie początek jego życia 
zakonnego. 22 maja 1603 r. 
rozpoczął nowicjat w Brnie, którego 
fundatorami byli jego stryjowie: Jan i 
Wacław. Razem z nim odbywał 
nowicjat Stefan Pongracz, późniejszy 

towarzysz jego męczeńskiej śmierci. Wśród pierwszych nowicjuszy tego 
klasztoru znalazł się także św. Edmund Campion, stracony w Anglii za 
wiarę w roku 1584.Po dwuletniej próbie 22 maja 1605 r. Melchior złożył 
śluby zakonne. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem zakonu, po nowicjacie 
nie udał się na studia, ale na praktykę nauczycielską do Brna (1605-1606) 
i do Kłodzka (1606-1607), gdzie jezuici mieli swoje kolegia. Równocześnie 
uzupełniał wykształcenie muzyczne. Od roku 1609 rozpoczął trzyletnie 
studia filozoficzne w Pradze. Ponieważ nie okazywał w tym kierunku 
większych uzdolnień, skierowano go na dwuletni kurs teologii. W roku 
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1614 otrzymał święcenia kapłańskie. 
Pierwsze lata kapłańskiego życia spędził w 
Pradze, gdzie głosił kazania i spowiadał w 
języku czeskim, który poznał w czasie 
nowicjatu i studiów w Czechach. Przez rok 
pełnił obowiązki kaznodziei we wsi 
Kopanina. Około roku 1616 powierzono 
mu kierownictwo bursy praskiej dla 
ubogich studentów. Stanowiła ona 
równocześnie zalążek małego 
seminarium. Kiedy wybuchła wojna 
trzydziestoletnia (1618-1648), Melchior 
udał się na Węgry i pozostał tam w 
kolegium jezuickim w Homonnie. Tutaj 
też 16 czerwca 1619 r. złożył śluby wieczyste. Wkrótce wysłano go w 
charakterze kapelana wojskowego do Koszyc. Razem z Melchiorem 
wysłano tam również Stefana Pongracza, który był Węgrem. Pongracz 
miał służyć katolikom węgierskim, a Melchior - polskim i czeskim. Swoją 
posługę pełnili zarówno wśród wojskowych, jak i dla małej grupy ludności 
cywilnej. 
Kiedy wojska Rakoczego zajęły Koszyce, aresztowano także kapłanów, 
którzy szukali schronienia na zamku: kanonika strzygomskiego Marka 
Kriża (Chorwata), Melchiora Grodzieckiego i Stefana Pongracza. Pastor 
protestancki, Alwinczy, domagał się wymordowania wszystkich 
katolików w mieście. Sprzeciwiono się temu, ale wydano wyrok śmierci 
na trzech kapłanów. Rakoczy zatwierdził ten wyrok. Jego hajducy 
dokonali straszliwej egzekucji. Po północy z 7 na 8 września 1619 r.  
w towarzystwie pastora Alwinczy'ego hajducy udali się na zamek. 
Najpierw usiłowali nakłonić kapłanów do wyrzeczenia się wiary 
katolickiej. Kiedy zaś groźby okazały się daremne, na miejscu 
zamordowali kanonika Kriża. Nad jezuitami zaś zaczęli się znęcać i 
torturować ich, aby wymusić na nich odstępstwo. Umocowali do belki 
każdego z nich i podnosili w górę. Nogi obciążano kamieniami. Ciało 
krajali nożami i wyrywali jego kawały obcęgami. Świeże rany przypalali 
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pochodniami. Głowę okręcali sznurem i ściskali tak mocno, że oczy 
wychodziły na wierzch. Wśród niesłychanych mąk obaj jezuici powtarzali 
tylko imiona Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny. Kiedy wreszcie siły 
katów opadły, dobili swoje ofiary, toporem obcinając im głowy. Ciała 
męczenników wrzucono do kloaki. Wieść o dokonanej zbrodni obiegła 
lotem błyskawicy Koszyce. Wywołała oburzenie nawet wśród 
protestantów. Rada miejska poleciła katowi pogrzebać ciała kapłanów. 
Wywieziono je do posiadłości w Also-Sobes koło Koszyc. Stąd w roku 
1636 przeniesiono je do Trnawy, gdzie po kilkakrotnej zmianie miejsca 
spoczęły w klasztorze urszulanek. Liczne łaski i cuda przypisywane 
wstawiennictwu Melchiora i jego towarzyszy oraz kult zataczający coraz 
większe kręgi na Słowacji, Węgrzech, Morawach i Śląsku doprowadziły 
do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego już w roku 1628. Dopiero 
jednak 15 stycznia 1905 r. Melchior i jego dwaj towarzysze zostali przez 
św. Piusa X uznani za błogosławionych. Kanonizował ich św. Jan Paweł II 
w 1995 r. Św. Melchior jest patronem archidiecezji katowickiej i diecezji 
bielsko-żywieckiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relikwie 

świętego 

Melchiora  
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MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. MELCHIORA 

Święty Melchiorze Grodziecki, nasz Pan Jezus Chrystus dał Ci siłę do 

wiernej miłości, w czasach, gdy moce zła zdawały się odnosić zwycięstwo, 

wzbudzając nienawiść w sercach wyznawców podzielonego Kościoła. 

Twoje dzieciństwo i młodość związały Cię z naszą ziemią. Powierzamy Ci 

Diecezję Bielsko-Żywiecką i naszą parafię: małżeństwa i rodziny, osoby 

stanu wolnego, dzieci i młodzież. Wstawiaj się za nami, byśmy tak jak Ty 

potrafili rozeznawać wolę Boga i odważnie ją wypełniać. Sługo Ewangelii 

wierny aż po męczeństwo, wyproś łaskę świętości dla kapłanów. Uproś 

święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej diecezji, by nie 

zabrakło serc gotowych z radością i ufnością poświęcić się służbie Bogu  

i Kościołowi.  Dobry Pasterzu, poszukiwałeś zagubionych i 

potrzebujących, towarzyszyłeś żołnierzom dzieląc z nimi zagrożenia, jakie 

przynosi wojna. Wypraszaj naszym pasterzom gorliwość apostolską 

i gotowość szukania zagubionych owiec, gdziekolwiek się znajdują. 

Męczenniku jedności Kościoła, aż do śmierci trwałeś wiernie przy słowie 

Bożym przechowywanym i głoszonym we wspólnocie, która dochodzi do 

pełni prawdy dzięki Duchowi Świętemu i strzeże depozytu wiary. 

Wypraszaj nam posłuszeństwo wobec głoszonej ewangelii oraz gotowość 

dawania świadectwa wierności Kościołowi. 

Przyjacielu Boskiego Oblubieńca, czuwaj nad nami, byśmy żyli w jedności 

z Jezusem, jedynym Panem i Zbawicielem, a kiedyś mogli cieszyć się Jego 

obecnością w Niebie, gdzie On żyje i króluje na wieki wieków.  Amen. 
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Kącik Humoru 
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Krzyżówka dla dorosłych 09/2019 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 05/2019 
"Miłosierdzie i Miłość 
Jezusa" jest hasło: " 
Bądźcie więc poddani 
Bogu, 
przeciwstawiajcie się 

natomiast diabłu a 
ucieknie od was." 

Nagrodę wylosowały:  
Janina Zielińska i 

Wanda Dusik.  Gratulujemy! 
Hasło z krzyżówki nr 9/2019 proszę 

nadsyłać do 20.09.2019, na adres 

mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do 

zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Różaniec 

NMP”.  Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych. ks. Wacław 
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Krzyżówka dla Dzieci i młodzieży 09/2019 

Rozwiązaniem krzyżówki nr 06/2019 jest hasło: 

"Gdy Święty Jan z deszczem 

przybywa to słota bywa także  

i we żniwa". Nagrodę wylosowała 

Weronika Przygoda. 

Rozwiązanie krzyżówki  

nr 9/2019 proszę nadsyłać do 

20 września b.r. na adres 

mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę 

przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci 

czekają nagrody książkowa pt.: „Medjugorje”.   

                                 Pozdrawiam ks. Wacław  
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Zapraszam na 

„KWADRANS  
DLA JEZUSA”  

we wtorek 17 września. 
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.  
Ks. Wacław 
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Plan duszpasterski na rok szkolny 2019/2020  
dla Dzieci i Rodziców kl. III przed Uroczystością I Komunii św.   

w par. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
Lp. Data Godz. Dzień Temat spotkania liturgicznego 

1. 15.09.2019 11.00 Niedziela Tajemnica Najświętszego Sakramentu 

2. 20.10.2019 11.00 Niedziela 
„Różaniec modlitwą ewangeliczną” – znaczenie 

modlitwy różańcowej.  
Poświecenie różańca i Msza św. z kazaniem; 

3. 17.11.2019 11.00 Niedziela 
„Modlitwa życiem duszy” – moje spotkanie  

z Chrystusem.  Poświecenie książeczek i Msza 
św. z kazaniem; 

4. 08.12.2019 11.00 Niedziela 

„Maryja w moim życiu” – Matka Jezusa 
Zbawiciela towarzyszy mi w życiu. Poświecenie 

medalików NMP Niepokalanej  
i Msza św. 

5. 2.02.2020 11.00 Niedziela 
„Jezus światłem mojego życia” – Jezus moim 

prawdziwym Zbawicielem.  
Poświecenie świec komunijnych i Msza św. 

6. 15.03.2020 11.00 Niedziela Msza św. na rozpoczęcie Rekolekcji 

7. 
16 – 18.03. 

2020 
Poniedziałek, wtorek 

i środa  
Rekolekcje Parafialne dla wszystkich Uczniów 

8. 
od 09.04 do 
12.04.2020 

Od Wielkiego 
Czwartku do Wielkiej 

Nocy 

Całą Rodziną przeżywamy Uroczystości  
Triduum Paschalnego 

(męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa) 

9. 
od 24.04 do 
02.05.2020 

Kwiecień - maj 
Próby dla dzieci przed I Komunią św. 

w ustalonych dniach 
10. 01.05.2020 17.00 I Piątek I Spowiedź Dzieci kl. III i ich rodziców 

11. 03.05.2020 11.00 Niedziela Uroczystość I Komunii św.` 

12. 
od 04.05 do 
09.05.2020 

18.00 codziennie 
„Biały Tydzień” – dzieci i rodzice uczestniczą we 

Mszy św. i w nabożeństwie majowym 

13. 09.05.2020 
Cały 

dzień 
Sobota 

Pielgrzymka do Matki Bożej Fatimskiej  
w Zakopanem 

14. 05.06.2020 17.00 I Piątek  
Rozpoczynamy IX pierwszych piątków miesiąca 
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako 

przygotowanie do Rocznicy 

15.  11.06.2020 9.00 
Czwartek 
Boże Ciało  

Uczestniczymy we mszy św. i w procesji 
Bożego Ciała 
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Trzeba, ażeby cała Polska,  
od Bałtyku aż po Tatry,  
patrząc w stronę krzyża  
na Giewoncie,  
słyszała i powiedziała:  
"Sursum corda" - "W górę serca".  
Poprzez krzyż człowiek zobaczył  
na nowo perspektywę swego losu,  
swego na ziemi bytowania.  
Zobaczył, jak bardzo  
umiłował go Bóg,  
...jak wielka jest  
jego wartość. 

Jan Paweł II 
 

 

 

 

 

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/

