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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

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

Październik 2019                     Moc Różańca                                   Nr 10/2019 
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XIX Dzień Papieski  
Niedziela, 13 października 2019 roku.  

„Wstańcie, chodźmy!” 

XIX Dzień Papieski obchodzony 13 

października 2019 r. pod hasłem 

„Wstańcie, chodźmy!”, odnosi się 

do tytułu jednej z książek papieża 

Jana Pawła II. „Obchodząc 50-lecie 

kapłaństwa, papież został nakło-

niony do napisania książki o ka-

płaństwie „Dar i Tajemnica”. Po 

niej dotarły głosy do Ojca Świę-

tego, aby podobną książkę wydał 

na 50-lecie swojego biskupstwa  

i tak w 2002-2003 roku powstała 

książka „Wstańcie, chodźmy!”, 

której tytuł został zaczerpnięty  

z Ewangelii wg. św. Marka. W ten 

sposób Ojciec Święty chciał zachęcić 

wszystkich, abyśmy zmobilizowani weszli w Trzecie Tysiąclecie” – pod-

kreślił kard. Nycz. „Nie chodzi o to tylko, aby wspominać tamten czas, 

kiedy ukazała się książka i końcówkę jego pontyfikatu, ale żeby wstać  

i zabrać się do przybliżania papieża, jego osoby i dzieła. „Wstańmy  

i chodźmy” przypominać innym 40-lecie pielgrzymki papieża do Polski 

w 1979 roku. Ona stała się inspiracją dla tego co stało się rok później, 

czyli Ruchu Solidarności. Będziemy mieli okazję pochylić się nad dzie-

łem papieża tuż przed 100. rocznicą jego urodzin, która przypada w 2020 

roku. Zachęcam, byśmy przybliżali osobę i nauczanie papieża” – stwier-

dził metropolita warszawski. 

„Jan Paweł II jest nadal jednym z ojców Kościoła i ojców naszej Ojczy-

zny” – podkreślił Dariusz Kowalczyk, przewodniczący Zarządu Fundacji.  
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IV Diecezjalny Dzień Modlitwy  

za Rodziny 
20 października 2019 r. 

W niedzielę, 20 października w naszej Parafii odbędzie 
się IV Diecezjalny Dzień modlitw za Rodziny. 

15.00 – Rozpoczęcie Godziną 
Miłosierdzia, w której będziemy 
zawierzać Rodziny Miłosierdziu 
                                         Bożemu.  
15.30 – Adoracja w ciszy.  
15.45 – Spotkanie przy stole  
w salce (czas na kawę). 
16.20 – Nabożeństwo 
różańcowe – Oaza Rodzin   
17.00 – Msza św. pod przewodnictwem   
ks. Adama Bieńka – Kanclerza Kurii naszej Diecezji. 

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

Zapraszam wszystkich naszych parafian do 
udziału w tej szczególnej modlitwie. Zapraszam 

Rodziców z dziećmi, Róże Rodziców, Róże 
Różańcowe, Oazę Rodzin, Apostolat Maryjny, 

Apostolat Margaretka, Świecki Zakon Karmelitański 
Pozdrawiam nasze Rodziny życząc Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Ks. Wacław 
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Krótkie rozważania 
XXVII Niedziela Zwykła – 6 października 2019 r. 

Łk (17,5-10).  
Apostołowie prosili Pana: „Dodaj nam 

wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,  

powiedzielibyście tej morwie:  
«Wyrwij się z korzeniem i przesadź się  

w morze», a byłaby wam posłuszna. 
Kto z was, mając sługę, który orze 
lub pasie, powie mu, gdy on wróci  

z pola: «Pójdź zaraz i siądź do stołu»? 
Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż 

zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił»? Czy okazuje wdzięczność 
słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, 

co wam polecono, mówcie: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to,  
co powinniśmy wykonać»”. 

Z wiary płynie moc … 
Człowiek łatwo się niecierpliwi, kiedy w życiu nie dzieje się tak, jak 

by chciał. Zaczyna się miotać, traci grunt pod nogami i woła z pretensjami 
do Boga: „Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie 
wysłuchujesz?”. A Bóg wie, kiedy i jak ma działać. Człowiek czasami myli 
role, zapominając o tym, co należy do niego, a co do Boga. I tu wiara 
przychodzi z pomocą, bo pozwala nie tyle czynić cuda, ile przede 
wszystkim być realistą i widzieć rzeczy tak, jak widzi je Bóg. Stąd wołanie 
apostołów: „Dodaj nam wiary” i przekonanie, że „nie dał nam Bóg ducha 
bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia”.  
Trzeźwe myślenie wiary odwołuje się do tego, co niezmienne, trwałe  
i pewne, a takie jest wszystko, co jest zakorzenione w Bogu. To On daje 
człowiekowi życie i poleca mu misję do wypełnienia. I choć są one 
odmienne jak różne są charyzmaty, niezmiennie czerpią swą siłę z Boga. 
Człowiek wezwany jest do tego, by korzystając z Jego mocy i otrzymanych 
od Niego darów, nieustannie odnawiał w sobie i rozpalał swoje 
powołanie, nie zważając na trudy, które w sposób naturalny wpisane są 
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w ludzkie egzystowanie. Do tego wzywa właśnie Apostoł: „weź udział w 
trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!”. 
Człowiek nie jest panem życia, bo też żaden sam siebie nie stworzył. Tak 
życie, jak powołanie od Boga pochodzi. Wszystko jest darem, nawet 
przeciwności, które stają się okazją do utwierdzania się w realizmie 
zyskiwanym dzięki wierze. Łaską i darem jest też to, że człowiek może 
czynić wielkie rzeczy, może trwać w wierności i może cieszyć się tym, że 
Bóg chce z nim współdziałać. Dlatego dobroczynna jest podpowiedź 
Jezusa uwalniająca od pychy: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykona - 
liśmy to, co powinniśmy wykonać.  Oremus 

XXVIII Niedziela Zwykła – 13 października 2019 r. 
Łk (17,11-19). Zdarzyło 

się, że Jezus, zmierzając do 
Jeruzalem, przechodził 

przez pogranicze Samarii  
i Galilei. Gdy wchodzili do 

pewnej wsi, wyszło naprzeciw 
Niego dziesięciu trędowatych. 

Zatrzymali się z daleka i głośno 
zawołali: „Jezusie, Mistrzu, 

ulituj się nad nami!”. Na ten 
widok rzekł do nich: „Idźcie, 

pokażcie się kapłanom!”. A gdy 
szli, zostali oczyszczeni. Wtedy 

jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym 
głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.  

Jezus zaś rzekł: „Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest 
dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, 

tylko ten cudzoziemiec?”. Do niego zaś rzekł:  
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. 

Czy potrafię być wdzięczny? 
Kiedy człowiek jest w opałach, nawet jeśli nie pamięta na co dzień  

o Bogu, nagle sobie o Nim przypomina. I jest w stanie zrobić coś, czego 
normalnie nie robił. Jak Naaman, który za namową przyjaciół zanurzył  
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się siedem razy w wodach Jordanu, czy dziesięciu trędowatych, którzy 
padli na kolana przed Jezusem. Ważne jest jednak, by nie zapomnieć, 
skąd przyszło wybawienie. Dlatego Apostoł podpowiada: „Pamiętaj na 
Jezusa Chrystusa, potomka Dawida”. Doznana od Boga łaska dopomina 
się o pamięć, a ta znajdzie również zewnętrzny wyraz wdzięczności. 
Chodzi o to, by oddać chwałę Panu, który jest dawcą wszelkiego dobra  
i do którego należy każde dobro. A człowiek łatwo przywłaszcza sobie to, 
co nie jest jego, nawet łaskę doznaną z Bożego miłosierdzia.  
Przywłaszcza sobie własne życie, sukcesy, ludzi, własne dzieci. „Pamiętaj 
na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida.” Bez Niego nie ma chwały. Bez 
Niego nie ma zbawienia. Bez Niego nie ma królowania. Kto zapomina  
o doznanej łasce, jakby zapierał się Jezusa, nie uznając Jego działania  
w sobie. „Idźcie, pokażcie się kapłanom!”, znaczy również dać 
świadectwo Prawdzie, oddać chwałę Panu. Kiedy człowiek budzi się ze 
snu, już może się przekonać, że Bóg dał mu nowy dzień, że otrzymał łaskę. 
A to stanowi wystarczający powód, by pokazać się światu jako człowiek 
Boży, który – uznając łaskę – jest łaskawy dla innych. Oremus  

XXIX Niedziela Zwykła – 20 października 2019 r. 
Łk (18,1-8). 

 Jezus opowiedział swoim uczniom 
przypowieść o tym, że zawsze 

powinni się modlić i nie ustawać: 
„W pewnym mieście 

żył sędzia, który Boga się nie bał  
 i nie liczył się z ludźmi. 

W tym samym mieście żyła 
wdowa, która przychodziła 

do niego z prośbą: «Obroń mnie 
przed moim przeciwnikiem! 

». Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: «Chociaż Boga się 
nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta 

wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie 
zadręczała mnie»”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy  
sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem 

 i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, 
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 że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy  
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. 

Wytrwać do końca… 
Modlitwa czyni cuda. A jeśli cuda się nie dzieją, to gdzie jest pro-

blem? Czasami człowiek prosi Boga, ale żyje tak, jakby Boga nie było. Za-
nosi do Niego swoje prośby, ale chce, by rzeczy działy się nie po Bożemu, 
ale według jego upodobania. Czasami też człowiek prosi, ale szybko się 
poddaje i rezygnuje, jakby nie wierzył, że Bóg może go wysłuchać. W mo-
dlitwie trzeba trwać i trzeba trwać przy Bogu. „A Bóg, czyż nie weźmie  
w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy 
będzie zwlekał w ich sprawie?” Trzeba więc wołać bez znużenia. Człowiek 
nigdy nie naprzykrza się Bogu. On chce, by Go z wiarą i wytrwale prosić. 
Jak apostoł ma być wytrwały i bez znużenia głosić prawdziwą naukę, tak 
każdy, kto woła do Boga, ma „nastawać w porę i nie w porę”, dając wyraz 
swojej wiary i zaufania do Niego. Ma wznosić swe ręce, wierząc, że Bóg 
wspiera każdego, kto liczy nie na siebie, ale na Jego zmiłowanie. By tak 
trwać przed Bogiem, konieczna jest wiara. Dlatego Jezus wyraża swoją 
obawę właśnie o wiarę: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na 
ziemi, gdy przyjdzie?”. Ludzkie niedomagania, problemy, niepokoje są 
okazją do tego, by dawać świadectwo wiary, a nie powątpiewać. Są wręcz 
prowokacją ze strony Boga, by człowiek w Nim złożył całą nadzieję, mo-
gąc się przekonać, że taka nadzieja nigdy nie zawodzi. Oremus 

XXX Niedziela Zwykła – 27 października 2019 r. 
Łk (18,9-14). 

 Jezus opowiedział niektórym, co 
dufni byli w siebie, że są 

sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 
przypowieść: „Dwóch ludzi 

przyszło do świątyni, żeby się modlić, 
jeden faryzeusz, a drugi celnik. 

Faryzeusz stanął i tak w duszy się 
modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie 

jestem jak inni ludzie: zdziercy, 
niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak  

i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu,  
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daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam». A celnik stał z daleka i nie śmiał 
nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: 
«Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!». Powiadam wam: 

Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten.  
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,  

a kto się uniża, będzie wywyższony”. 

Kim jestem na modlitwie? 
„Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego 

dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna 
pociechy, zanim nie osiągnie celu.” Bóg nie ma względu na osoby, ale 
widzi prawdę o człowieku i dostrzega, kto Go szuka szczerym sercem. Ta 
szczerość, prawość i pokora stają się jak niewidzialna nić wiążąca 
człowieka z Bogiem, który nie zostawia człowieka samego. Bóg zawsze 
chce okazać swą hojność, ale nie zawsze człowiek jest gotowy ją przyjąć. 
A ja, kiedy się modlę, jestem faryzeuszem czy celnikiem? Z którym z nich 
się utożsamiam? I jaką w rzeczywistości przyjmuję postawę przed 
Bogiem? Czy stać mnie na to, by z głębi z serca i z całym przekonaniem 
wołać: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”? Czy nie wydaje mi się, że 
myślenie o sobie jako grzeszniku nie uwłacza mi, skoro nikogo nie 
zabiłem, nikogo nie okradłem, co więcej, chodzę w niedzielę do kościoła? 
„Biedak zawołał i Pan go wysłuchał” – tak zaświadcza Psalmista. Jestem 
grzesznikiem i biedakiem, który bez Boga zupełnie sobie nie radzi. 
Dlaczego zwracam 
się do Boga? Czy 
szukam Go całym 
sercem i Jemu 
pragnę służyć? 
Szukam Go ze 
względu na Niego 
czy ze względu na 
siebie? Kim On dla 
mnie jest? Życie 
człowieka, cała 
jego historia jest 
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zapisem obecności Boga i Jego zabiegania o człowieka. Jak ważne jest, by 
uznać miłość i troskę Boga, jak robi to Apostoł: „Pan stanął przy mnie i 
wzmocnił mnie”, „wyrwany też zostałem z paszczy lwa”. Każdy 
wielokrotnie na różne sposoby doświadczył spotkania z różnymi lwami, 
czyhającymi na niego i został wybawiony. Dobremu Bogu „chwała na 
wieki wieków”! Oremus 

Intencje mszalne na miesiąc październik 2019 
01.10.2019 

Wtorek  
7.00 † Aniela Kumor w r. śm. 

18.00 † Franciszka Fabia (P)  

02.10.2019 
Środa  

7.00 † Stanisława Pietraszek  

18.00 
1. Dziękczynna za otrzymane łaski 
2. † Kazimierz Smolec w 5 r. śm. 

03.10.2019 
I Czwartek 

7.00 † Franciszek Jurzak (P) 

18.00 
1. † Aniela i Bronisław Ogórek z synem Wiesławem 
2.  

04.10.2019 
I Piątek 

7.00 † Jadwiga Wszołek w r. śm. 

18.00 
1. † Bożena Goleń (P) 
2. † Franciszek i Bronisława z dziećmi i rodzicami 

05.10.2019 
I Sobota 

  

8.00 
1. † Zofia Pałosz (P) 
2. † Franciszek Wadoń (P)    
           Nabożeństwo Maryjne 

18.00 † Henryk i Katarzyna Jędrzejowscy 

06.10.2019 

I Niedziela 
 

XXVII Niedziela Zwykła 

7.00 
O zdrowie i Boże błog. dla Członkiń IV R. Kobiet 
Marii Drożdż 

9.00 
1. † Lucyna Orlicka 
2. † Helena Handzlik (P) 
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3. † Zyta Jarnot  

11.00 

1. † Zofia Pałosz w 1 r. śm.  
2. † Maria Zawiła w 10 r. śm. z mężem, synami  
     i córką 
3. Za Parafian  

17.00 † Henryk Stachura (P) 

07.10.2019 
Poniedziałek 

7.00 † Jan i Julia Byrscy  

18.00 
1. † Marek Koźbiał (P)  
2. † Henryk Kliś w 6 r. śm. 

08.10.2019 
Wtorek 

7.00 † Zdzisław Drożdż z rodzicami   

18.00 † Zofia Pałosz w 1 r. śm. z mężem Bronisławem 

09.10.2019 
Środa  

7.00 † Leopold Góral w 10 r. śm. z żoną Cecylią 

18.00 
1. † Stefan Puchała  
2. † za zmarłe Członkinie z I Róży Kobiet Marii 
Łaciak 

10.10.2019 
Czwartek 

7.00 † Bronisław Stępień w 7 r. śm.  

18.00 † Zbigniew Stuglik (P) 

11.10.2019 
Piątek  

7.00 † Stanisława (ona) Pochłopień 

18.00 
1. W int. dzieci od I Róży Rodziców 

2. † Stanisława Dudzik w 3 r. śm. 

12.10.2019 
Sobota 

7.00 † Wiesław Ryłko (P) 

18.00 † Franciszek Kasolik  

13.10.2019 
II Niedziela 

 

Dzień 

Papieski 
 

XXVIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Stanisława Sławińska  

9.00 
1. † Czesław Sanetra (P) 
2. † Janina Gibas w 6 r. śm. 

11.00 
1. W int. Pawełka z ok. 4 r. Urodzin o Boże błog., 
opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża 
2. † Kazimierz i Helena Baścik  

17.00 † Jan i Joanna Niedziela  

14.10.2019 
Poniedziałek 

7.00 † Edward i Kazimierz Tatoń 

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

15.10.2019 
Wtorek 

7.00 † Jadwiga Procner z mężem Marianem 

18.00 
Za zmarłe Członkinie z VII Róży Kobiet Kazimiery 
Góralczyk 

16.10.2019 
Środa 

7.00 
W int. Ojca św. i Ojczyzny od VIII Róży Kobiet Anny 
Wawak 

18.00 
1. † Jan Grabowski (P) 
2. † Stanisława i Rudolf Handzlik w r. śm. 

17.10.2019 
Czwartek 

7.00 † Franciszek i Stefania Tora 

18.00 † Franciszka Fabia (P) 
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18.10.2019 
Piątek 

7.00 † Marek Adamaszek (P) 

18.00 
1. † Antoni Janikowski (P) 
2. † Zbigniew Stuglik (P) 

19.10.2019 
Sobota 

7.00 Podziękowanie za szczęśliwą operację z prośbą  
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

18.00 † Maria i Jan Kolbe z córkami  

20.10.2019 
III Niedziela 

 
IV 

Diecezjalny 
Dzień 

Modlitw  
Za Rodzinę 

 

XXIX Niedziela Zwykła 

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

9.00 
1. † Zofia Pałosz (P) 
2. † Franciszka Fabia (P) 

11.00 
1. W int. Alicji z ok. Roczku o Boże błog. i opiekę  
     Anioła Stróża 
2. † Stanisław i Anna Gąsiorek 

17.00 

1.† Karol Fabia z żoną, rodzicami i rodzeństwem 
2. W int. Oazy Rodzin z ok. 25 lecia istnienia  
     w naszej Parafii 
3. Za Parafian 

21.10.2019 
Poniedziałek 

7.00 † Władysław Stopczak z rodzicami i teściami 

18.00 
† Pelagia Piwowarska z rodziną 
† Urszula Czulak z mężem 

22.10.2019 
Wtorek 

7.00 † Marek Adamaszek (P) 

18.00 † Aniela Handzlik w 4 r. śm. 

23.10.2019 
Środa 

7.00 † † Wiesław Ryłko (P) 

18.00 
1. Za uczestników pogrzebu † Heleny Handzlik  
                                                           (ul. Szkotnia) 
2. † Franciszek Wadoń (P) 

24.10.2019 
Czwartek 

7.00 † Julian Gibas (P) 

18.00 
W int. II Róży Marii Kaleka o zdrowie, Boże błog. i 
opiekę Matki Bożej 

25.10.2019 
Piątek 

7.00 † Anna Gibas (P) 

18.00 
1. † Franciszka Fabia (P) 
2. † Józef Wrona w r. śm. 

26.10.2019 
Sobota 

7.00 † Mieczysław Dusik 

18.00 
W int. Anny i Marcina z ok. 10 r. Ślubu o Boże błog  
i opiekę Matki Bożej 

27.10.2019 
IV Niedziela 

 
 

XXX Niedziela Zwykła 
7.00 † Matylda Sikorska 

9.00 
1. † Jan i Anna Drewniany  
2. † Jan i Brygida Wójcik 
3. † Szymon Stanclik z synem Tadeuszem 
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11.00 
1. † Henryk Stachura w 1 r. śm.  

2. † Stanisław Matusiak w 20 r. śm. 
3. Za Parafian  

17.00 
† Emil Smolec z żoną Władysławą oraz o zdrowie dla 
Stefana  

28.10.2019 
Poniedziałek 

7.00 † Marek Adamaszek (P) 

18.00 † Zofia Pałosz (P) 

29.10.2019 
Wtorek 

7.00 † Zbigniew Stuglik (P) 

18.00 † Krzysztof Góra w 9 r. śm. 

30.10.2019 
Środa 

7.00 † Elżbieta Jurzak z mężem Józefem  

18.00 
1. † Franciszka Fabia (P) 
2. † Franciszek Skudrzyk z żoną, synem i wnukami 

31.10.2018 
Czwartek 

7.00 † Wiesław Ryłko (P) 

18.00 
1. † Andrzej i Anna Łaciak (P) 
2. Za † Członkinie z V Róży Kobiet Marii Dusik  

1.11.2019 
I Piątek 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych 

7.00 † Aniela i Stanisław Handzlik 

9.00 
1. † Antoni Janikowski (P)  
2. † Jarosław Janikowski z matką 

11.00 
1. † Czesław Sanetra (P)  
2. † Franciszek Wadoń (P) 

14.30 Za zmarłych naszych Parafian (na Cmentarzu) 

2.11.2019 
I Sobota 

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 

7.00 † Józefa i Włodzimierz Drożdż 

7.30 Za wiernych zmarłych 

8.00 
† ks. Gustaw Paranycz od III Róży Kobiet Jadwigi 
Chowaniec 

18.00 † Marek Koźbiał (P) 

3.11.2019 

I Niedziela 

XXXI Niedziela Zwykła 
7.00 † Anna i Józef Kaleka z synami i synową 

9.00 
1. O Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej  
     dla Marcina z ok. 40 r. Urodzin 
2. † Zofia Pałosz (P) 

11.00 

1. O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Mateusza  
    z ok. 30 r. Urodzin  
2. † Grzegorz Skudrzyk w 20 r. śm.  
3. Za Parafian 

17.00 † Józef i Maria Naglik 
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Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, 

prezbiter i męczennik 
Rocznicowe obchody upamiętniające postać kapelana “Solidarności.” 
W sobotę,14 września rozpoczęły się obchody 35 rocznicy męczeńskiej 

śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, które potrwają do 20 października.  

Ks. Popiełuszko został uprowadzony i zamordowany 19 października 1984 roku  
w pobliżu Górska pod Toruniem. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. 
na Podlasiu we wsi Okopy, w parafii 
Suchowola, z rodziców Władysława i Marianny 
z domu Gniedziejko. W dwa dni po urodzeniu, 
16 września, został ochrzczony w parafialnym 
kościele pod wezwaniem świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Suchowoli i otrzymał imię 
swojego stryja, Alfonsa (zmienił je na Jerzy 
Aleksander dopiero w okresie nauki w 
seminarium, w 1971 r.). W tym samym kościele 
17 czerwca 1956 r. przyjął bierzmowanie z rąk 
biskupa Władysława Suszyńskiego. Wybrał 
sobie wówczas imię patrona archidiecezji 
wileńskiej - Kazimierza. W latach 1954-1965 
Alek Popiełuszko uczęszczał do Szkoły Podstawowej oraz Liceum 
Ogólnokształcącego w Suchowoli. W kościele parafialnym, odległym od domu o 
kilka kilometrów, od 11. roku życia był ministrantem i służył do Mszy św. 
codziennie przed lekcjami w szkole. Uzyskawszy świadectwo maturalne, zgłosił się 
24 czerwca 1965 r. do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie przez siedem lat przygotowywał się 
intelektualnie i duchowo do przyjęcia święceń kapłańskich. Podczas tych studiów 
musiał odbyć dwuletnią służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w 
Bartoszycach. Z tego okresu znany jest fakt mężnej postawy alumna Popiełuszki, 
który nie pozwolił odebrać sobie medalika i różańca, za co był szykanowany przez 
tamtejsze władze wojskowe. Celem tych szykan i obostrzeń w służbie było 
zniechęcanie żołnierzy-kleryków do kontynuowania drogi powołania 
kapłańskiego. Po powrocie do seminarium musiał poddać się operacji tarczycy, 
leczył się też z powodu choroby serca. W pewnym momencie był w tak ciężkim 
stanie, że koledzy kursowi całą noc modlili się w jego intencji (18 kwietnia 1970 
r.). Przeżycia w wojsku, choroba i pobyt w szpitalu bardzo zbliżyły go do kolegów 
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oraz w szczególny sposób uwrażliwiły na potrzeby, cierpienia i krzywdy bliźnich. 
Stał się opiekuńczy i zatroskany, zwłaszcza o chorych. W dniu 12 grudnia 1971 r. 
otrzymał święcenia subdiakonatu, a 12 marca 1972 r. - diakonatu. Święcenia 
kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego dnia 28 maja 1972 r.  
w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Jako neoprezbiter 
został skierowany do pracy duszpasterskiej i katechetycznej najpierw w parafii 
Świętej Trójcy w Ząbkach koło Warszawy, gdzie pracował trzy lata (1972-1975),  
a następnie do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie. Po 
kolejnych trzech latach, 20 maja 1978 r., został przeniesiony na wikariat do parafii 
Dzieciątka Jezus w Warszawie na Żoliborzu, skąd 25 maja 1979 r. władza 
archidiecezjalna skierowała go do pracy duszpasterskiej przy kościele 
akademickim św. Anny w Warszawie. Prowadził tam konwersatoria dla studentów 
medycyny, organizował rekolekcje i obozy o charakterze rekolekcyjnym oraz 
kierował duszpasterstwem pielęgniarek w kaplicy Res Sacra Miser. Był członkiem 
Krajowej Konsulty Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a na terenie archidiecezji 
warszawskiej - diecezjalnym duszpasterzem środowisk medycznych. Dnia 6 
października 1981 r. podjął się także opieki duszpasterskiej nad chorymi w Domu 
Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 37, 
urządzając tam własnym sumptem kaplicę i stając się na mocy nominacji kurialnej 
kapelanem.  Ostatnim miejscem zamieszkania i pracy ks. Jerzego Popiełuszki od 20 
maja 1980 r. była parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, gdzie 
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jako rezydent pomagał w pracy parafialnej i zajmował się duszpasterstwem 
specjalistycznym. Między innymi kierował zebraniami formacyjnymi grupy 
studentów Akademii Medycznej, był duszpasterzem średniego personelu 
medycznego (pielęgniarek) oraz co miesiąc urządzał dla lekarzy spotkania 
modlitewne. Na podkreślenie zasługuje udział ks. Jerzego Popiełuszki  
w przygotowaniu dwóch wizyt papieskich w Ojczyźnie (w 1979 i 1983 r.).  
W obydwu przypadkach, wbrew sprzeciwom władz komunistycznych i Służby 
Bezpieczeństwa, był faktycznym przewodniczącym Sekcji Sanitarnej Komitetu 
Przyjęcia Jana Pawła II w Warszawie i ze swoją kilkusetosobową grupą medyczną 
roztaczał z ramienia Kościoła opiekę zdrowotną nad uczestnikami pielgrzymek. 
Oddzielną kartę życia ks. Jerzego, która doprowadziła go do palmy męczeństwa, 
było jego bezkompromisowe zaangażowanie się w duszpasterstwo świata pracy, 
zarówno w okresie tworzenia się "Solidarności", jak i później, gdy trwał stan 
wojenny w Polsce oraz po jego zniesieniu. Pomimo szykan ze strony czynników 
państwowych i esbeckich oraz pomówień i oszczerstw w środkach masowego 
przekazu, był rzecznikiem i obrońcą godności człowieka, praw ludzkich do 
wolności, sprawiedliwości, miłości i prawdy, a także heroldem Pawłowego  
i papieskiego nauczania, że zło należy zwyciężać dobrem. Prawdy te głosił wraz ze 
swym proboszczem - ks. prałatem Teofilem Boguckim - przede wszystkim podczas 
nabożeństw za Ojczyznę, urządzanych w kościele św. Stanisława Kostki na 
Żoliborzu od czasu ogłoszenia stanu wojennego we wszystkie ostatnie niedziele 
miesiąca. Pierwsza taka Msza św. została odprawiona 28 lutego 1982 r. 
Serdeczne więzy ks. Popiełuszki ze światem pracy, zwłaszcza z pracownikami Huty 
Warszawa, zadzierzgnięte zostały w sposób niemal przypadkowy, ale 
opatrznościowy i nieodwracalny. Gdy w sierpniu 1980 r. doszło do strajku w Hucie 
Warszawa, pięciu przedstawicieli tej Huty przybyło do rezydencji arcybiskupów 
warszawskich, prosząc kardynała Stefana Wyszyńskiego, ażeby przyjechał do nich 
lub wyznaczył im jakiegoś kapłana do odprawienia Mszy świętej. Twierdzili, że 
prawie wszyscy strajkujący wewnątrz Huty są katolikami i pragną uczestniczyć  
w niedzielnej liturgii mszalnej, ale ze względu na sytuację - nie mogą opuścić 
miejsca pracy. Była to pierwsza niedziela, około godziny ósmej, kiedy strajkowały 
już Gdańsk, Szczecin i śląskie kopalnie. Prymas Polski, nie mogąc ze względu na 
inne zaplanowane zajęcia osobiście odprawić tej Mszy świętej, zlecił swojemu 
kapelanowi - ks. prałatowi Bronisławowi Piaseckiemu: "Poszukaj księdza".  
Ks. kapelan udał się niezwłocznie na pobliski Żoliborz, do kościoła św. Stanisława 
Kostki, i propozycję pójścia do Huty przedstawił pierwszemu napotkanemu 
kapłanowi - ks. Jerzemu Popiełuszce. Ks. Jerzy chętnie przyjął propozycję i, po 
porozumieniu się z proboszczem, wyruszył do Huty. Był to początek kolejnej formy 
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jego duszpasterstwa - duszpasterstwa, które 
zakończyło się jego męczeńską śmiercią. Kiedy 
w 1981 roku strajkowały uczelnie wyższe, ks. 
Jerzy Popiełuszko roztoczył opiekę 
duszpasterską nad studentami warszawskiej 
Akademii Medycznej i jednocześnie nad 
słuchaczami Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Pożarniczej, gdzie protest miał dramatyczny 
przebieg. Kiedy 2 grudnia 1981 r. władze 
dokonały pacyfikacji WOSP w Warszawie przy 
użyciu helikopterów i sprzętu bojowego (co 
stanowiło swoiste preludium do wprowadzenia 
za kilka dni stanu wojennego), ksiądz Jerzy był 
w gmachu uczelni. Władze komunistyczne 
nasiliły szykanowanie kapłana. Był wielokrotnie 
przesłuchiwany w prokuraturze, zatrzymywany  
i aresztowany. Przedstawiono mu nawet akt 
oskarżenia, w którym zarzucano mu, że działał 
na szkodę interesów PRL, ponieważ nadużywając funkcji kapłana czynił  
z kościołów miejsce propagandy antypaństwowej (sąd umorzył postępowanie  
w sierpniu 1984 r.). Prasa reżimowa nasiliła ataki drukując liczne oszczercze 
artykuły, mające skompromitować kapelana Solidarności (opisywano rzekome 
nadużycia finansowe i skandale obyczajowe). Ksiądz Jerzy nie zaprzestał swojej 
działalności. Oprócz Mszy św. za Ojczyznę, zainicjował w 1982 r. pielgrzymkę 
robotników Huty Warszawa na Jasna Górę, która przerodziła się wkrótce  
w Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. W końcu władze zdecydowały się na 
ostrzejsze działania. 13 października 1984 r. milicja usiłowała doprowadzić do 
wypadku drogowego, w którym ks. Jerzy miał zginąć; akcja ta nie powiodła się. 
Kolejną próbę podjęto kilka dni później. Kiedy późnym wieczorem dnia 19 
października 1984 r. ks. Jerzy wracał samochodem z posługi duszpasterskiej w 
Bydgoszczy, został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych (Wydział do walki z Kościołem) i uprowadzony. Stało się to na 
szosie w Górsku niedaleko Torunia. Niemal cudem ocalał kierowca - pan 
Waldemar Chrostowski, jedyny świadek bandyckiego porwania, który, chociaż 
skuty kajdankami, wyskoczył z pędzącego samochodu i niezwłocznie powiadomił 
władze kościelne i społeczeństwo o dokonanym przez przedstawicieli władz 
komunistycznych bezprawiu. Nastało wtedy dziesięć dni modlitewnego 
oczekiwania na powrót kapłana w wielu świątyniach kraju, zwłaszcza w kościele 
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św. Stanisława Kostki w Warszawie. Niestety, w dniu 30 października 1984 r. ze 
sztucznego zbiornika wodnego przy tamie na Wiśle koło Włocławka milicja 
wyłowiła ciało ks. Jerzego Popiełuszki. Sekcja zmasakrowanego ciała została 
przeprowadzona w Białymstoku, ale pogrzeb, zgodnie z wolą katolickiego 
społeczeństwa, odbył się w Warszawie 3 listopada 1984 r. Ks. Jerzy Popiełuszko 
został pochowany w grobie przy kościele św. Stanisława Kostki. Obrzędom 
pogrzebowym przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił kardynał Józef 
Glemp, Prymas Polski. W pogrzebie uczestniczyło wielu biskupów, kilkuset 
kapłanów oraz prawie milion wiernych, w tym setki pocztów sztandarowych spod 
znaku "Solidarności" z całego kraju. Przekonanie duchowieństwa i wiernych  
o męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki za wiarę spowodowało, że kardynał 
Józef Glemp, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz Prymas Polski, 
wystarał się o potrzebne zezwolenie Stolicy Apostolskiej i powołał archidiecezjalny 
trybunał, który zajął się procesem beatyfikacyjnym ks. Jerzego. Proces ten na 
szczeblu diecezjalnym trwał od 8 lutego 1997 r. do 8 lutego 2001 r. Następnie akta 
procesu zostały przewiezione do Stolicy Apostolskiej i poddane dalszym badaniom 
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się 
beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 
19 października - w dniu jego narodzin dla nieba. 
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Krzyżówka dla dorosłych 10/2019 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 09/2019 "Miłosierdzie i Miłość Je-
zusa" jest hasło: " Cieszcie się i radujcie, 
wielka jest wasza nagroda w niebie." Nagrodę 
wylosowały: Joanna Grabowska  

i Mirosław Koczur.  Gratulu-
jemy! Hasło z krzyżówki nr 
10/2019 proszę nadsyłać do 

20.10.2019, na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub pro-

szę przynieść do zakrystii. Zostaną wylosowane 
dwie nagrody pt.: „Rzym i Watykan”.  Pozdra-
wiam wytrwałych i cierpliwych. ks. Wacław 
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Krzyżówka dla Dzieci i młodzieży 10/2019 

Rozwiązaniem krzyżówki nr 09/2019 jest ha-

sło: "Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie i 

nie staniecie jak dzieci nie 

wejdziecie do Królestwa 

Bożego”. Nagrodę wyloso-

wała Emilia Rusinek. Roz-

wiązanie krzyżówki  

nr 10/2019 proszę nadsyłać 

do 20 października b.r. na 

adres mailowy: ketypodle-

sie@gmail.com lub proszę przynieść do za-

krystii. Dla wytrwałych dzieci czekają na-

grody książkowa pt.: „Ziemia Święta”.   

                                 Pozdrawiam ks. Wacław  
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Mały  

      Apostoł                                               
Drogie   

      Dzieci! 

W październiku nasze serca 

przylgną do Maryi Matki 

Jezusa naszego Zbawiciela.  

Będziemy gromadzić się 

w naszym kościele na 

nabożeństwach różańcowych,  

aby rozważać tajemnice 

życia, śmierci  

i zmartwychwstania Jezusa 

wraz z Jego Matką Maryją 

Niepokalaną Panienką. 

Zachęcam wszystkich do  

modlitwy różańcowej  

 w tygodniu  

o godz. 17.30, 

a niedziele  

o godz. 16.30 
 

Pozdrawiam  

                   ks. Wacław 
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Czas na wspomnienia 
W sobotę, 14 września 2019 r. uroczystą Mszą św. o godz. 9.00 

rozpoczęliśmy czuwanie „Polska Pod Krzyżem” w int. wszystkich 

naszych Parafian. Po Mszy św. adorowaliśmy Jezusa obecnego w 

Najświętszym Sakramencie i Jego krzyż, dziękując za dar wiary i łaskę 

zbawienia.  
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Koniec sierpnia – to czas na Pragę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

               W KATEDRZE ŚW. WITA 
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                                                    MOST KAROLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTANNA PRAWDY 

TYLKO ODWAŻNE KOBIETY MOGŁY TU STANĄĆ 
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                                             PLAC ŚW. WACŁAWA 
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W SANKTUARIU DZIECIĄTKA JEZUS 
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Kącik Humoru 
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Plan nabożeństw różańcowych w październiku 2019 r. 

Dzień Godz.  Prowadzący: 

01.10.2019 Wtorek  17.30 I, II i III Róża Różańcowa  

02.10.2019 Środa  17.30 IV, V i VI Róża Różańcowa  

03.10.2019 I Czwartek  17.30 Ministranci i Lektorzy z ks. Krzysztofem 

04.10.2019 I Piątek  17.30 VII, VIII i IX Róża Różańcowa 

05.10.2019 I Sobota  08.30 Apostolat Maryjny (nabożeństwo I sobót) 

06.10.2019 Niedziela  16.30 Ks. Wacław 

07.10.2019 Poniedziałek  16.30 Klasy 5 SP z Ks. Wacławem  

08.10.2019 Wtorek  17.30 X, XI i XII Róża Różańcowa 

09.10.2019 Środa  17.30 Apostolat Maryjny                           

10.10.2019 Czwartek  17.30 Świecki Zakon Karmelitański 

11.10.2019 Piątek  17.30 
Kandydaci do Bierzmowania (ze szkół ponad-
podstawowych i z klasy 8 SP) 

12.10.2019 Sobota  17.30 Ks. Krzysztof 

13.10.2019 Niedziela 11.00 Uczestnicy procesji maryjnej 

14.10.2019 Poniedziałek  17.30 I, II i III Róża Różańcowa i Koło„ Radio Maryja”  

15.10.2019 Wtorek  17.30 Oaza Rodzin (Kwadrans dla Jezusa) 

16.10.2019 Środa  17.30 I i II Róża Mężów 

17.10.2019 Czwartek  17.30 I i II Róża Rodziców w intencji Dzieci 

18.10.2019 Piątek  17.30 Dzieci klas III SP z rodzicami – ks. Wacław 

19.10.2019 Sobota  17.30 Ks. Wacław  

20.10.2019 Niedziela 16.20 
Oaza Rodzin z ok. IV Diecezjalnego  
Dnia Modlitw za Rodziny 

21.10.2019 Poniedziałek  17.30 IV, V i VI Róża Różańcowa i Koło„ Radio Maryja” 

22.10.2019 Wtorek  17.30 VII, VIII i IX Róża Różańcowa 

23.10.2019 Środa  17.30 X, XI i XII Róża Różańcowa 

24.10.2019 Czwartek  17.30 Apostolat Maryjny 

25.10.2019 Piątek  17.30 Czciciele Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa 

26.10.2019 Sobota  17.30 Świecki Zakon Karmelitański 

27.10.2019 Niedziela 16.30 Ks. Krzysztof 

28.10.2019 Poniedziałek  17.30 Dzieci klas III SP z rodzicami – ks. Wacław 

29.10.2019 Wtorek  17.30 Oaza Rodzin 

30.10.2019 Środa  17.30 Klasy 5 SP z Ks. Wacławem 

31.10.2019 Czwartek  17.30 Ministranci i Lektorzy z ks. Krzysztofem 
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Modlitwy za zmarłych 

„WYPOMINKI” 

Wypominki to tradycyjna modlitwa 
błagalna za naszych bliskich 
zmarłych, którzy oczekują jeszcze 
na zbawienie. Będziemy prosić 
Boga, by zostały skrócone ich męki 
czyśćcowe i zostali przyjęci do 

Królestwa Bożego.  
Z okazji tej modlitwy przyjmujemy 

na jednorazowe i roczne wypominki od 13 października 
po każdej mszy św.  w zakrystii oraz w kancelarii,  
parafialnej w godzinach jej urzędowania. Wypominki 
roczne są odmawiane w każdą niedzielę przed każdą 
Mszą św. a jednorazowe odmawiamy przed mszą 
wieczorną w listopadzie. 

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/

