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           i Miłość Jezusa        

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
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Ks. Gabriele Amorth – włoski paulista, duchowny Kościoła katolickiego, 

od 1985 oficjalny egzorcysta watykański i diecezji rzymskiej, pisarz, 

autor międzynarodowych bestsellerów. Urodził się 1 maja 1925,  

w Modemie we Włoszech. Zmarł 16 września 2016,w Rzymie. 
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Na czym polega siła modlitwy 

różańcowej? 

Święty Ludwik Grignion de Montfort mówił, że słowa modlitwy 
„Zdrowaś Maryjo” są najpiękniejszymi gratulacjami, jakie Archanioł Gabriel 
złożył Maryi. Te słowa wciąż sprawiają, że zmuszamy diabła do ucieczki: są 
młotem, które go miażdży.  
To było 19 lat temu. W mojej  
rodzinnej parafii odbywała się 
peregrynacja Obrazu Matki Bożej  
Częstochowskiej. 
Na tę uroczystość przybył – 
nie żyjący już dziś – ks. bp Piotr 
Bednarczyk. Dla mnie, młodego 
chłopaka, to było ważne 
wydarzenie. Wpatrzony  
i wsłuchany byłem we wszystko, 
co się wtedy działo. Piszę o tym, bo do dziś pamiętam dokładnie historię, 
którą opowiedział wtedy ksiądz biskup. Dotyczyła ona pewnego młodego 
mężczyzny, który miał tylko jedno zajęcie w ciągu dnia. Codziennie plótł 
wieniec z róż i ozdabiał nim figurę Matki Bożej. W pewnym momencie 
swojego życia rozeznał w sercu, że chce wstąpić do zakonu. Ta historia 
zaciekawiła mnie tym bardziej, bo sam o tym wtedy rozmyślałem. 
Gdy wstąpił do klasztoru nie mógł codziennie zbierać kwiatów i robić wieńca 
na Maryi. Tęsknota za tą czynnością zrodziła znowu w jego sercu myśl, 
by opuścić mury klasztorne. Nosząc się z zamiarem podjęcia tej decyzji trafił 
na swojego współbrata – mnicha, który gdy tylko wysłuchał jego historii 
doradził mu, żeby zamiast codziennie zrywanych róż Matce Bożej, którą 
tak bardzo ukochał, ofiarował modlitwę różańcową. Od tej chwili młody 
zakonnik codziennie odmawiał 50 razy „Zdrowaś Maryjo”. W XIII wieku 
na określenie wieńca róż znajdujemy nazwę różaniec.  
Różaniec od początku stał się modlitwą, która została zaaprobowana, 
ale przede wszystkim umiłowana w Kościele. Widzimy to w życiu i historii 
świętych, a szczególnie założycieli zakonów czy zgromadzeń zakonnych, 
ale też w życiu prostych i zwyczajnych ludzi. Do odmawiania różańca 
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nawoływała sama Maryja podczas 
wielu swoich objawień i dała 
obietnicę, że kto będzie się modlił 
w taki sposób, będzie ocalony i ocali 
świat od nieszczęść spowodowanych 
przez grzech. Święty Jan Maria 
Vianney mawiał, że jedno „Zdrowaś 
Maryjo” wypowiedziane dobrze 
i z wiarą, potrząsa całym piekłem. 
Warto pomyśleć, co się tam dzieje, 
gdy odmawiamy cały różaniec, 
gdy modli się nim całe grono ludzi, czy też gdy modli się tymi słowami cały 
Kościół. Wielu świętych mawiało, że różaniec niszczy każde dzieło szatana. 
Święty Ludwik Grignion de Montfort mówił też, że słowa modlitwy 
różańcowej są  najpiękniejszymi gratulacjami, jakie złożył Archanioł Maryi, 
a my wypowiadając te słowa składamy osobiste gratulacje Maryi. Te słowa 
wciąż sprawiają, że zmuszamy diabła do ucieczki: te słowa są młotem, które 
go miażdży, uświęceniem duszy, radością aniołów i śpiewem wybranych. 
Pięknie to ujął również św. Franciszek z Asyżu (jeden z październikowych 
patronów): Gdy wymawiam „Zdrowaś Maryjo” wtedy uśmiecha się do mnie 
całe niebo, cieszą się aniołowie, ziemia się weseli i drżą szatani. Jednym 
z ważnych momentów w historii świata czy Kościoła jest bitwa morska 
pod Lepanto w 1571 roku, która okazała się zwycięska – jak wierzono dzięki 
mocy modlitwy różańcowej. Intencją tej modlitwy była obrona 
chrześcijaństwa, a w tym Kościoła. Nie była wymierzona przeciwko 
człowiekowi, ale przeciwko temu, co zagraża człowieczeństwu – przeciwko 
wrogości zrodzonej przez grzech. 
Modlitwa różańcowa jest więc nie tyle przesuwaniem paciorków, 
ale oddaniem się w obronę Najświętszej Maryi Panny w momencie 
niebezpieczeństwa. Oddając się w opiekę Maryi pozwalamy Jej zanieść nas 
przed Tron Boga. Modląc się bowiem na różańcu, przyzywamy Jej 
wstawiennictwa i razem z Nią wypowiadamy słowa modlitwy, razem z Nią 
uwielbiamy Boga. 
Wypowiadając słowa modlitwy różańcowej  i powtarzając cyklicznie te same 
słowa odpowiadamy też na słowa św. Pawła, który zachęcał pierwsze 
wspólnoty chrześcijańskie do nieustannej modlitwy. Już w pierwszych 
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wiekach ludzie odmawiali po kilkadziesiąt czy kilkaset razy tę samą modlitwę. 
Pustelnik Paweł z Teb, by nie pogubić się w tym powtarzaniu kładł 
na kolanach kamienie i po odmówieniu danej modlitwy zrzucał jeden z nich. 
Święty Pachomiusz czy święty Benedykt z Nursji – ojcowie modlitwy – robili 
sobie sznur z pętelkami – który przypominał dzisiejszy różaniec.  
Dzisiejsza forma różańca z ułożonymi stałymi częściami i tajemnicami 
zaprasza nas do czegoś głębszego 
i ważniejszego niż tylko pozornie 
nudnego przesuwania potocznie 
nazwanych korali.  
W tej modlitwie chodzi też o coś 
więcej niż traktowanie jej czasem 
jakby miała magiczną moc. Coraz 
częściej ulegamy pokusie, by ją 
tylko odmawiać i nawet może 
podejmować wyzwania mające 
na celu nawet i dobre intencje, 
tak jak nowenna pompejańska, 
ale jednocześnie gubimy i tracimy to, co staje się jej istotą. Odnoszę też 
czasem takie wrażenie, że i w Kościele o tym zapominamy, 
gdy w październiku podejmujemy tą modlitwę, a jednocześnie podchodzimy 
do niej na zasadzie „zaliczenia”, szybkiego odmówienia – bo trzeba, 
ale nie mamy na nią zbyt dużo czasu. Różaniec potrzebuje i zaprasza nas 
do tego, żeby się zatrzymać, żeby zwolnić i pozwolić się poprowadzić 
Duchowi Bożemu tak jak to zrobiła w swoim życiu Maryja. Nie da się 
zrozumieć różańca ciągle gdzieś pędząc i chcąc ciągle tylko coś załatwiać. 
Sensem zrozumienia tej modlitwy jest słowo, które tak często używał papież 
Jan Paweł II liście apostolskim Rosarium Virginis Marie ogłaszając 
jednocześnie Rok Różańca Świętego i dodając kolejną część różańca. Tym 
słowem jest kontemplacja. Siła tej modlitwy nie tkwi w ilości – w tym jak 
dużo jej odmówimy, ale jak mocno ona nas wciągnie i jak rozpali nasze 
serca. Jeśli zatracimy w różańcu charakter kontemplacyjny to będziemy 
ciągle do niej podchodzić albo z przymusu albo na sposób magiczny. 
Poszczególne tajemnice zapraszają nas do tego, by razem z Maryją przeżywać 
historię Zbawienia i w tej historii zobaczyć wielkie dzieło Boga. Kontemplując 
tajemnice z życia Maryi i Jezusa jesteśmy zaproszeni, by nie tylko podziwiać 
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to co się kiedyś wydarzyło, ale by przyjąć te sytuacje w swoim życiu. 
Powtarzanie słowa za słowem i wpatrywanie się z Maryją w serce Boga 
sprawia, że jesteśmy obdarowywani tak jak Ona pełnią łask. 
To wypowiadanie komplementów wobec Maryi i składanie jej róż, jest 
momentem zachwytu jak dobry jest Bóg. To notoryczne powtarzanie słów 
jest napełnianiem swojego serca Dobrą Nowiną.  
https://stacja7.pl/rozaniec/na-czym-polega-sila-modlitwy-rozancowej/ 
 

XX Dzień Papieski 

Niedziela, 11 października 2020 roku 
TOTUS TUUS 

 Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie Totus 
Tuus. Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła 
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec, w czasie 
okupacji, pracując w kamieniołomach. Słowa Totus Tuus – Cały Twój (Maryjo) są 
związane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, 
a w konsekwencji do człowieka i całego świata. Życie św. Jana Pawła II było coraz 
pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję. Pan potrzebował Matki, by 
„być Bogiem z nami”, człowiek potrzebuje Matki, by być dzieckiem Boga. Stąd 
też w refleksji nad własnym życiem winniśmy odpowiedzieć sobie na pytania: Kim 
jest dla mnie Ta, która klamrą otwiera i zamyka Biblię? Czy Matka Boga jest Matką 
mojej codzienności? Czy pozwalam, by Jej obecność przenikała  projekt mojego 
życia? W książce Dar i Tajemnica (1996 r.) św. Jan Paweł II, pisząc o kapłaństwie 
zatrzymuje się na wątku maryjnym swojego powołania. Mówi o tradycyjnym 
nabożeństwie do Matki Bożej wyniesionym z domu rodzinnego i parafii, o 
szkaplerzu karmelitańskim nieustannie noszonym od 10. roku życia. Dla nas 
szczególnie ważne jest to, co św. Jan Paweł II pisze o swych młodzieńczych latach: 
„O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym 
okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki. 
Był taki moment, kiedy nawet poniekąd zakwestionowałem swoją pobożność 
maryjną uważając, że posiada ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed 
nabożeństwem do samego Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą 
przyszła mi książeczka św. Ludwika Marii Grignion de Montfort nosząca tytuł: 
„Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. W książeczce 
tej znalazłem poniekąd gotową odpowiedź na moje pytania. Tak, Maryja nas  
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przybliża do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy 
Jej tajemnicę w Chrystusie”. (Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996, s. 29). 
Postawa zawierzenia Maryi wynika z dwóch wydarzeń opisanych w Ewangelii 
wg św. Jana:  
➢ Wesela w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-12), gdzie Maryja mówi i do sług 

weselnych, i do każdego z nas: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek [Jezus] wam 
powie” (J 2,5); 

➢ Ukrzyżowania Jezusa (J 19,17-30) i słowach Zbawiciela wypowiedzianych 
wtedy do Maryi: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26) i do Jana Apostoła: „Oto 
Matka twoja” (J 19,27). 

 W 1977 roku, kardynał Karol Wojtyła, na Jasnej Górze, komentując fragment 
Ewangelii wg św. Jana mówiący o weselu w Kanie Galilejskiej powiedział:  
„W naszych czasach to wezwanie: „Cokolwiek wam On powie, to czyńcie!” – 
nabiera barwy naszych czasów. Jest przeniknięte dramatem naszych czasów, 
napięciem naszych czasów” (ks. Karol kard. Wojtyła, Oto Matka Twoja, Jasna Góra 
– Rzym 1979, s. 323). W ten sposób Kardynał z Krakowa podkreślił potrzebę 
osadzenia tego wezwania w teraźniejszości. Na pewno zmieniła się nasza Ojczyna 
i świat. Dramatem naszych czasów jest chęć radykalnego odrzucenia Boga,  
a w konsekwencji tworzenie nowej wizji człowieka, będącej często jego 
karykaturą. Ciągle aktualnym przesłaniem Papieża jest więc wezwanie do 
zawierzenia Maryi, a Bogu przez Maryję. Matka Boża dzisiaj, podobnie jak w Kanie 
Galilejskiej, wskazuje na Jezusa jako Źródło zaspokojenia ludzkich braków, 
potrzeb, pragnień i tęsknot. Zachęca współczesnego człowieka do przyjęcia wiary 
nadającej sens codziennemu wędrowaniu. Postawa ta ukazuje godność człowieka 
oraz prowadzi do odważnej wolności i skłania do dawania świadectwa. 
Zawierzenie Maryi łączyło myślenie i działanie Papieża Polaka i Prymasa 
Tysiąclecia. Stąd też XX Dzień Papieski będzie opromieniony radością z beatyfikacji 
Sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, zapowiedzianej na 7 czerwca 2020 
roku. Chcemy, aby papieskie wezwanie Totus Tuus prowadziło także nas do 
zrozumienia i przyswojenia sobie postawy zawierzenia i ufności Bogu. 
Warto wreszcie zwrócić uwagę na jubileuszowy wymiar nadchodzącego Dnia 
Papieskiego. Dnia 18 maja minie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. Z tej racji 
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (przeżywająca 20-lecie swojego istnienia) 
przypomina fundamentalne dla św. Jana Pawła II słowa. Zawierzenie Bogu przez 
Maryję nadaje sens ludzkiemu życiu, pokazuje, że ziemia potrafi oddychać 
Niebem, a słaby człowiek dzięki mocy Słowa dojrzewa do świętości. 
https://dzielo.pl/dzien-papieski/dzien-papieski-2020/haslo/ 
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Krótkie rozważania 
XXVII Niedziela Zwykła – 4 października 2020 r. 

 Mt (21,33-43). Jezus powiedział do 
arcykapłanów i starszych ludu: 

„Posłuchajcie innej przypowieści. Był 
pewien gospodarz, który założył 

winnicę. Otoczył ją murem, wykopał  
w niej tłocznie, zbudował wieżę,  

w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom 
 i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, 

posłał swoje sługi do rolników, by 
odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy 

chwycili jego sługi i jednego obili, 
drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za 

pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego 
syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, 

mówili do siebie: «To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego 
dziedzictwo». Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie 

właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?”. Rzekli Mu: „Nędzników marnie 
wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą 
oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście  

w Piśmie: «Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan 
to sprawił, i jest cudem w naszych oczach». Dlatego powiadam wam: Królestwo 

Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. 

Tak trudno jest przyjąć ofertę Boga? 

Dominującym tematem w dzisiejszej liturgii słowa jest winnica. 
Mówi o niej zarówno Izajasz w pierwszym czytaniu, Psalmista, jak  
i ewangelista Mateusz. Wszystkie te teksty łączy miłująca postawa Boga 
wobec swojego ludu, a zarazem niewdzięczność ze strony tego ludu i brak 
dostrzegania obdarowania. Winnicą w pierwszej kolejności jest „dom 
Izraela”. Bóg jest maksymalnie o niego zatroskany, ale odpowiedzią, 
niestety, jest niewdzięczność. Stąd dramatyczne pytania zawarte  
w Księdze proroka Izajasza: „Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej,  
a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona 
cierpkie dała jagody?”. Konsekwencją zamknięcia Izraela na dar winnicy 
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będzie jej zniszczenie: rozebrany żywopłot, rozwalone ogrodzenie, 
przemiana w pustynię, brak przycinania, plewienia oraz deszczu. To obraz 
duchowych konsekwencji oddalenia od Boga. Jezus w dzisiejszej 
Ewangelii podejmuje również temat winnicy. Zwraca się w przypowieści 
do arcykapłanów i starszych ludu, którzy musieli bardzo dobrze znać 
tekst Izajasza. Pogłębia tamto nauczanie poprzez dodanie pracowników 
winnicy posyłanych przez gospodarza. Najważniejszym z nich jest syn, 
z którym Jezus się utożsamia. Człowiek w swej przewrotności gotów jest 
podnieść rękę na samego Boga, myśląc, że w ten sposób posiądzie jego 
dziedzictwo. To diabelska pokusa istniejąca od zarania dziejów. Ale 
zamach na Boga to autodestrukcja człowieka. Także ta sytuacja może 
zostać przezwyciężona nawróceniem i ufnym oddaniem się w ręce Boga 
– jak naucza św. Paweł: O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie 
wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu  
z dziękczynieniem”. W krzyżu Jezusa Chrystusa jest nasza nadzieja  
i powrót do winnicy.   Oremus 

XXVIII Niedziela Zwykła – 11 października 2020 r. 

Mt (22,1-14). Jezus 
w przypowieściach mówił do 

arcykapłanów i starszych 
ludu: „Królestwo niebieskie podobne 

jest do króla, który wyprawił ucztę 
weselną swemu synowi. Posłał więc 

swoje sługi, żeby zaproszonych 
zwołali na ucztę, lecz ci  nie chcieli 

przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi 
z poleceniem: «Powiedzcie 

zaproszonym: Oto przygotowałem 
moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta 

ubite  i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!». Lecz oni zlekceważyli to 
i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi 

i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał 
wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta 
weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na 

rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli 
na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna 

zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom,  
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i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, 
jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?». Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł 

sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi  i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów».  Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”. 

Czy jestem gotowy na ucztę Pana ? 
W dwudziestą ósmą niedzielę zwykłą Kościół zaprasza nas na ucztę. 

Spotykamy się przy obficie zastawionym stole słowa Bożego i ofiary 
eucharystycznej. Zapowiedzi dane przez Boga za pośrednictwem 
Izajasza: „Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze 
ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego 
mięsa, z najwyborniejszych win” – zrealizowały się w pełni w Jezusie 
Chrystusie. Największym zapowiedzianym triumfem jest pokonanie 
śmierci. Wspomniana w prorockim tekście góra rozszerzy się na 
wszystkie te miejsca, gdzie jest Kościół i sprawuje liturgię. Jezus  
w Ewangelii mówi o królu, który wyprawił ucztę weselną swojemu 
synowi. Adresatami przypowieści, tak jak przed tygodniem, są 
arcykapłani i starsi ludu, ale równie dobrze możemy w tym tekście 
odnaleźć siebie. Zaproszenie na ucztę Syna Bożego dotyczy bowiem 
każdego człowieka. Nawet niedawno, kiedy nie mieliśmy możliwości 
uczestnictwa w liturgii w naszych parafialnych kościołach, duchowa 
łączność była zawsze możliwa i wskazana. W życiu codziennym bywają 
jednak sytuacje, że nie jesteśmy gotowi świętować. Dlatego ważna jest 
gotowość przeżywania wszelkich okoliczności zewnętrznych   
w zjednoczeniu z Panem Bogiem. Warto w tym naśladować św. Pawła, 
który mówi dziś: „Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. 
Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód 
cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku”. Oremus  

 XXIX Niedziela Zwykła – 20 października 2019 r. 
Mt (22,15-21). Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić  

Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem  
ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu,  

wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz.  
Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką.  

Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić  



 

St
ro

n
a1

3
 

podatek cezarowi, czy nie?”.  
Jezus przejrzał ich przewrotność  

i rzekł: „Czemu wystawiacie Mnie 
na próbę, obłudnicy? Pokażcie  

Mi monetę podatkową!”. 
Przynieśli Mu denara. On ich 
zapytał: „Czyj jest ten obraz 

 i napis?”. Odpowiedzieli: 
„Cezara”. Wówczas rzekł do nich: 

„Oddajcie więc cezarowi to, co 
należy do cezara, a Bogu to,  

co należy do Boga”. 

Czy poczuwam się do swoich obowiązków? 
Czy Przedziwne są drogi Bożego działania. W historii zbawienia 

posługuje się On różnymi osobami, aby dopełnić swój plan. Powołuje nie 
tylko tych, którzy należą do narodu wybranego. Dziś w pierwszym 
czytaniu pojawia się postać Cyrusa, nazwanego pomazańcem, o którym 
autor natchniony napisał: „Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, 
mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż 
Mnie nie znałeś”. Cyrus to władca perski, dzięki któremu w dziejach 
Izraela zostaje otwarty nowy rozdział. Podbił on w drugiej połowie VI 
wieku przed Chrystusem znaczne terytorium Bliskiego Wschodu. 
Doprowadził do zniszczenia państwo babilońskie wrogo nastawione do 
Izraela, zezwolił na powrót do ojczyzny Izraelitów oraz umożliwił im 
odbudowę i kult w świątyni jerozolimskiej. W Ewangelii pojawia się 
postać innego poganina. To cezar, którego wizerunek obecny na denarze 
posłużył Jezusowi do odpowiedzi na podchwytliwe pytania. Płacenie 
podatków wywołuje sporo emocji. Jezus nie wchodzi w spór na ten 
temat, a jedynie wykorzystuje okazję, aby udzielić odpowiedzi na 
poziomie wyższym niż zadane pytanie. Denar posiada wizerunek cezara. 
Słowa Jezusa: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara” są 
opowiedzeniem się po stronie ziemskich zobowiązań. Ale druga część 
odpowiedzi: „a Bogu to, co należy do Boga” odnosi się do naszego życia 
w relacji z Bogiem. Rozliczenie się z Bogiem następuje poprzez odkrycie 
daru powołania do bycia świadkiem Jezusa Chrystusa. Stało się to w życiu 
św. Pawła, autora drugiego czytania. Może stać się też w naszym życiu. 
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Zaprasza nas do tego refren Psalmu: „Pośród narodów głoście chwałę 
Pana”. Oremus 

XXX Niedziela Zwykła – 25 października 2020 r. 
Mt (22,34-40). Gdy faryzeusze posłyszeli, że 

zamknął usta saduceuszom, zebrali 
się razem, a jeden z nich, uczony  

w Prawie, wystawiając 
Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, 

które przykazanie w Prawie jest 
największe?”. On mu odpowiedział: 

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

i całym swoim umysłem». To jest 
największe i pierwsze przykazanie. 

Drugie podobne jest do niego: 
«Będziesz miłował swego bliźniego jak 

siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”. 

Czy miłość jest moim największym prawem? 
Jezus bardzo dobrze zna motywację, jaką kieruje się zadający Mu 

pytanie uczony w Prawie: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest 
największe?”. Pomimo podstępu odpowiada jednak bardzo szczerze, 
wskazując na miłość i jej hierarchię. Korzysta nawet z takiej okazji, aby 
przypomnieć o tym, co w życiu najważniejsze. Choć miłość bywa różnie 
rozumiana, to wszystkie ludzkie sprawy mają z nią związek. I to 
niezależnie, czy mówimy o człowieku wierzącym, czy niewierzącym,  
o chrześcijaninie czy wyznawcy innej religii. Miłość jest pragnieniem 
serca każdego człowieka, żyjącego w każdym czasie i miejscu. Dziecko  
i człowiek dorosły chce kochać i być kochanym. Jako ludzie wiary wiemy, 
że tę tęsknotę wpisał w nas Bóg w chwili stworzenia. Na początku Mszy 
świętej kapłan, obejmując modlitwą wszystkie intencje, które 
przynieśliśmy do świątyni, wypowiedział słowa: „Wszechmogący, 
wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam ukochać 
Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie”. Autor 
natchniony wskazuje nam w Księdze Wyjścia, jak praktykować miłość.  
Boże przykazania nie są jedynie imperatywem moralnym, ale nade 
wszystko obietnicą. Im bardziej zanurzamy się w Bogu, który jest 
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miłością, tym łatwiej nam spełnić wymagania zapisane na kartach Biblii i 
w naszych sumieniach. Bóg zna naszą słabość, a chwilami wręcz niemoc 
do życia zgodnego z Jego nakazami. Dlatego daje nam – oprócz słowa 
pouczenia – Ducha Świętego. On nas upodabnia do Boga, który jest 
miłością. Oremus 

Intencje mszalne na miesiąc październik 2020 

01.10.2020 
Czwartek 

7.00 † Kazimierz Domasik (P) 

18.00 

1. W int. IV Róży Kobiet Marii Drożdż o zdrowie, Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej, 
2. W int. VII Róży Kobiet Kazimiery Góralczyk  
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej, 

02.10.2020 
Piątek 

7.00 † Stefan Kierczak (P) 

18.00 
1. † Stanisław Waligóra (P) 
2. † Michalina Wołoszyn (P) 

03.10.2020 
Sobota 

 

7.00 † Krzysztof Góra w 10 r. śm. 

18.00 

1. W int. Alicji i Łukasza z ok. 5 r. Ślubu o zdrowie, Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej, 
2. W int. Martyny z ok. 18 r. Urodzin o zdrowie, Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej, 

04.10.2020 
I Niedziela 

 

XXVII Niedziela Zwykła 
7.00 † Tadeusz i Dominika Mleczko  

9.00 
1. † Franciszek Wadoń   
2. † Marek Maciejczyk (P) 

11.00 
1. † Janusz Kózka (P) 
2. † Konrad Pakuła i Anna Drabek 
3. Za Parafian 

17.00 † Wiesław Wanio (P) 

05.10.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Stanisław Mika (P) 

18.00 † Stanisława i Rudolf Handzlik 

06.10.2020 
Wtorek 

7.00 † Dominik Handzlik (P) 
18.00 † Anna Karkoszka (P) 

07.10.2020 
Środa 

7.00 † Wanda Góra (P) 

18.00 
1. † Zofia Pałosz w 2 r. śm. z mężem Bronisławem 
2. † Jadwiga Mazur w 20 r. śm. 

08.10.2020 
Czwartek 

7.00 † Anna Handzlik (P) 

18.00 † Stefan Puchała  

09.10.2020 
Piątek 

7.00 † Kazimierz Musiał (P) 
18.00 1. † Henryk Kliś 
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2. † Józef i Maria Wrona z rodzicami 

10.10.2020 
Sobota 

7.00 † Barbara Wanio (P) 

18.00 † Michalina Wołoszyn (P) 

11.10.2020 

II Niedziela 

XX Dzień 

Papieski 
 

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

9.00 
1. † Maria i Roman Jeżewscy z synem Januszem 
2. † Kazimierz i Helena Baścik 

11.00 

1. † Zdzisław Drożdż z rodzicami 
2. W int. Pawełka z ok. 5 rocznicy Urodzin o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej oraz Anioła Stróża 
3. Za Parafian 

17.00 
W int. Macieja z ok. 25 r. Urodzin o zdrowie, Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej, 

12.10.2020 
Poniedziałek 

7.00 
O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Członków 
Przyjaciół Radio Maryja 

18.00 † Stanisława Dudzik w 4 r. śm. 

13.10.2020 
Wtorek 

Nabożeństwo 
Fatimskie 

7.00 † Kazimierz Domasik (P) 

18.00 
1. † Feliks Waligórski w 35 r. śm. z żoną Anielą  
w 45 r. śm. 
2. † Anatol Gacek w 40 r. śm. 

14.10.2020 
Środa 

7.00 † Michalina Wołoszyn (P) 

18.00 
1. † Edward Tatoń z synem Kazimierzem 
2. † Antonina Zoń z mężem i synem 

15.10.2020 
Czwartek 

7.00 † Stefania Zając (P) 

18.00 
W int. Członków II Róży Mężów Włodzimierza Drożdża o 
zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej, 

16.10.2020 
Piątek 

7.00 † Jadwiga Procner z mężem 

18.00 
1. Za uczestników pogrzebu † Janusza Kózki (P) 
2. W int. Ojca świętego i Ojczyzny od VII Róży Kobiet 
Kazimiery Góralczyk 

17.10.2020 
Sobota 

7.00 † Wiesław Wanio (P) 

18.00 
W int. Alicji z ok. 2 r. Urodzin o zdrowie, Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej oraz Anioła Stróża  

18.10.2020 
III Niedziela 

 

XXVII Niedziela Zwykła 

7.00 
W int. Członkiń z IX Róży Kobiet Grażyny Żurek 
 o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej, 

9.00 
1. † Helena Stanclik (P) 
2. † Józef i Anna Nikiel z dziećmi i wnukami  

11.00 
1. † Mirosław Olszowy (P) 
2. Za Parafian 
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3. † Małgorzata Skudrzyk w r. śm. 

17.00 † Władysław Koczur 

19.10.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Stanisława Sławińska 
18.00 † Franciszek Wadoń (P) 

20.10.2020 
Wtorek 

7.00 † Kazimierz Domasik (P) 
18.00 † Helena Stanclik w 1 r. śm.  

21.10.2020 
Środa 

7.00 † Dominik Handzlik (P) 

18.00 
1.† Wiesław Wanio (P) 
2. Dziękczynna z szczęśliwą operację z prośbą o dalsze 
błog. Boże i zdrowie dla Marii Wanio 

22.10.2020 
Czwartek 

7.00 † Stefan Kierczak (P) 

18.00  † Aniela Handzlik w 5 r. śm. 

23.10.2020 
Piątek 

7.00 † Stanisław Mika (P) 
18.00 1. † Julia Pudełko (P) 

2. † Michalina Wołoszyn (P) 

24.10.2020 
Sobota 

 

7.00 † Feliks Foryś (P) 
18.00 W int. Ryszarda oraz Franciszka z ok. Urodzin  

o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej oraz Aniołów 
Stróżów 

25.10.2020 

IV Niedziela 
 

XXVII Niedziela Zwykła 

7.00 
W int. Członkiń V Róży Kobiet Marii Dusik o zdrowie, 
Boże błog. i opiekę Matki Bożej, 

9.00 
1. † Janina Gibas w 7 r. śm. 
2. † Stanisław Matusiak w 21 r. śm. 

11.00 

1. W int. Filipa w 21 r. Urodzin oraz Bartosza w 16 r. 
Urodzin o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej  
2. † Emil Smolec z zoną Władysławą oraz o zdrowie  
i Boże błog. dla Stefana  
3. Za Parafian 

17.00 
W int. Wandy w 70 r. Urodzin o zdrowie, Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 

26.10.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Anna Handzlik (P) 

18.00 † Wiesław Wanio (P) od II Róży rodziców Marii Dusik 

27.10.2020 
Wtorek 

7.00 † Genowefa Malarz (P) 
18.00 † Marek Maciejczyk (P) 

28.10.2020 
Środa 

7.00 † Barbara Wanio (P) 

18.00 † Zofia Matyszkowicz  
29.10.2020 
Czwartek 

7.00 † Anna Handzlik (P) 
18.00 † Czesław Kubik (P) 

30.10.2020 7.00 † Julia Pudełko (P) 
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Piątek 18.00 1. † Michalina Wołoszyn (P) 
2. † Elżbieta Jurzak z mężem Józefem 

31.10.2020 
Sobota 

7.00 † Kazimierz Musiał (P) 

18.00 † Barbara Wanio (P) 

01.11.2020 

I Niedziela 
 

Uroczystość Wszystkich Świętych 
7.00 † Aniela i Stanisław Handzlik  

9.00 
1. † Józef Biłek z rodzicami i siostrą 
2. †† Zmarłe Członkinie z II Róży Kobiet Marii Kaleka  

11.00 
1. † Dominik Handzlik   
2. Za Parafian 
3. † Zofia Pałosz (P) 

14.30 †† Za Zmarłych Parafian na Cmentarzu Komunalnym 

1. Intencje pogrzebowe przekazane ks. Bogusławowi Batkiewiczowi: 

Zbigniew Bezwiński = 7 
Ludwika Bies = 10 
Władysław Gibas = 3 
Michalina Szłapa = 10 
Adrian Handy = 5 

Tadeusz Łabędzki = 5 
Bronisław Pudełko = 5 
Bronisława Żmuda = 7 
Jan Kaczmarz = 8 
Razem  =  60 int.

Intencje pogrzebowe przekazane ks. Janowi Kalecie: 
Ryszard Rolak = 5 
Józef Zeman = 4 
Czesław Kubik = 5 
Kazimierz Komędera = 2 
Krzysztof Gołek = 10           
                                   

Maria Piznal = 5 
Tadeusz Światłoń = 5 
Benedykt Wołek = 14 
Jerzy Szeremeta = 5 
Zofia Kliś = 5 
Razem  =  60 int.

Ks. Bogusław Batkiewicz i ks. Jan Kaleta, kapłani diecezji krakowskiej, pracują 
obecnie na misjach w Rio de Janeiro w Brazylii.  W imieniu 
tych księży intencje odebrał ks. Jan Karlak proboszcz Parafii 
pw. Jana Pawła II w Nowym Targu. 
 

2. Intencje przekazane do Domu Księży  

Emerytów w Bielsku-Białej:  

Tadeusz Światłoń = 5 
Janusz Wawak = 10 
Wiesława Jędrzejko = 10 
Kazimiera Adamus = 10 
Janina Ligęza = 10 
Eugeniusz Dźwigoń = 10 
Paweł Kłaput = 8 
Wiesław Ryłko = 8 

Maria Zmilczak = 30 
Benedykt Wołek = 4 
Józef Handzlik =10 
Julian Gibas =10 
Anna Gibas =10 
          Razem 135  intencji
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Krzyżówka dla dorosłych 10/2020 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla 
dorosłych z gazetki  

nr 9/2020   
jest hasło: „Bóg nas wybrał, 

abyśmy byli święci.”  

Nagrodę wylosowały osoby: 
    Janina Zielińska  
    i Joanna Grabowska.  

Gratulujemy!  
Hasło z krzyżówki  

nr 09/ 2020 proszę nadsyłać do 18.10.2020, 
na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do 

zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „100 wskazań 

dla Polaków”.  Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 
POZIOMO: 1. Pierwsza księga Biblii; 5. „… wśród nas”; 8. W słabości się doskonali;  
9. Miasto filistyńskie (Am 6,2); 10. Wyjęte z boku Adama; 11. Jedno z siedmiu wzgórz 
Rzymu; 13. „Krzycz na całe …” (Iz 58,1); 16. Matka rozpaczająca po śmierci dzieci  
(z mitologii gr.); 18. Błędnie, omyłkowo; 19. Sprawiedliwość po łac.; 20. Święty teolog  
i poeta z Syrii (IV w.); 24. Imię Jakuba po walce z aniołem; 26. Dom zakonny; 29. Skrót 
Księgi Ozeasza; 31. Zakon założony przez św. Brata Alberta; 32. Król obdarowany wielką 
mądrością; 34. Do starego ubrania nie może być przyszyta nowa; 35. „Otrzymało nazwę 
… żywa” (Rdz 2,19); 36. Skrót Listu do Tytusa; 39. Ptak symbolizujący nieśmiertelność; 
40. Siglum pallotynów; 42. Kraina w środkowej części Azji Mniejszej, w której św. Paweł 
był dwukrotnie; 44. Np. naturalne lub kanoniczne; 45. Lina do ciągnięcia łodzi albo auta; 
46. „Już … do korzenia drzew jest przyłożona” (Mt 3,10); 48. Św. Paweł napisał do nich 
dwa listy 
PIONOWO: 1. Październikowa modlitwa; 2. Jego przeciwieństwo to zło; 3. Punkt 
szczytowy, maksimum rozwoju; 4. Nieużytek leżący odłogiem; 5. „… dla mnie 
zastawiasz” (Ps 23,5); 6. … et labora; 7. Zbiegły niewolnik Filemona; 8. Spotkanie AA; 
12. Powszechne w starożytności, współcześnie zakazane; 14. Koniec wieńczy…;  
15. … sprawiedliwa, zawsze na wierzch wypływa; 17. Ubóstwo, nędza; 21. Adresat 
najkrótszego listu św. Pawła; 22. Ostrze strzały lub włóczni; 23. „Komu bije …”; 25. W 
średniowieczu schronienie przy ołtarzu; 27. Św. Paweł napisał niejeden; 28. „Słowo … 
rozbudza gniew” (Prz 15,1); 30. Polak noblista; 33. Skrót Anonimowych Alkoholików; 
36. Jedna z liter alfabetu hebrajskiego; 37. Król Moabu w czasach Sędziów (Sdz 3,12-
26); 38. Egipskie klęski; 39. Apostoł Narodów; 41. Śpiewa na głosy; 43. Operowe pieśni; 
44. Wypuszczają je drzewa na wiosnę; 46. Siglum jezuitów; 47. Drobna moneta  
w czasach Jezusa. 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Krzyżówka dla Dzieci 9/2020 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 9/2020  

jest hasło: „Jeśli ktoś 

się modli, Pan Bóg  

w nim oddycha” 

Nagrodę wylosowała  
Ryszard Szczepańczyk  

i Klaudia Sordyl. 
Rozwiązanie krzyżówki 

nr 10/2020 proszę 
nadsyłać do 18 

października b.r. na 
adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść 

do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa 
pt.: „100 wskazań dla Polaków”.   

Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. 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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Warto  
przypomnieć  
sobie jak  
odmawiamy  
różaniec! 
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Ku pokrzepieniu ducha           
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„Pokój mój daję wam” 

CZYM JEST POKÓJ? 

Przede wszystkim pokój to coś więcej niż brak konfliktów. Wszyscy znamy te 
sytuacje, kiedy zachowujemy pozory spokoju w kontaktach z osobą, która nas 
drażni, podczas gdy negatywne emocje buzują w nas pod powierzchnią układnego 
zachowania. Wiemy jak męczące, 
wręcz niezdrowe, jest zbyt długie 
tłumienie swoich uczuć. 
Wcześniej czy później nasze 
prawdziwe emocje dojdą do 
głosu, nierzadko gwałtownie, 
zaskakując nawet nas samych. 
Pokój Chrystusa nie jest też ciszą 
przez burzą. Jest to raczej stan 
wewnętrznego pokoju, który jest 
warunkiem tworzenia dobrych, 
zdrowych relacji z innymi i wspólnego przeżywania z nimi naszego 
chrześcijańskiego powołania. Paweł pisał do Galatów: „Nie szukajmy próżnej 
chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc” (Ga 5,26). A tak 
właśnie się dzieje, gdy zapominamy o pokorze i szacunku, z jakim powinniśmy 
traktować się nawzajem jako dzieci Boże. Bez tego ryzykujemy, że zaczniemy 
zbytnio skupiać się na tym, co nas dzieli, lub porównywać się z innymi. Oczywiście 
życie w pokoju nie jest łatwe. Być może ktoś nas zranił. Być może ktoś skrzywdził 
bliską nam osobę. A może po prostu mamy rozbieżne poglądy w jakiejś kwestii, 
która zaczyna nas dzielić, i w końcu towarzyszące temu emocje wymykają się nam 
spod kontroli, zaczynając żyć własnym życiem. Oczywiście różnice zdań, spory  
i konflikty  z różnych powodów są czymś normalnym. Ale co możemy zrobić, gdy 
zostaje zniszczony pokój? Jak mamy radzić sobie z konfliktami w sposób, który nie 
zburzy jedności wspólnoty i przyniesie uzdrowienie i jedność?  

DOBRO CZY ZŁO?  

Przede wszystkim powinniśmy zatrzymać się na chwilę i zadać sobie jedno istotne 
pytanie: O co właściwie się spieramy? Istnieje pokusa trwania „przy swoim” po 
prostu dlatego, że nie chcemy ustąpić. Albo  rozdmuchujemy jakiś drobiazg, 
poświęcając mu o wiele więcej uwagi niż to warte. Dlatego przyda nam się krótka 
chwila na refleksję – na to, by zwrócić się do Pana i poprosić, by pomógł nam 
spojrzeć na sytuację Jego oczami. Tylko wówczas mamy szansę zobaczyć, czy dla 
Boga jest to sprawa wyboru między dobrem a złem, czy też kwestia, w której 
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mamy pełne prawo się różnić, pozostając przy swoim zdaniu. Paweł pisząc do 
Galatów miał pełną świadomość, że chodzi o sprawę absolutnie fundamentalną – 
o to, czy sama ofiara Jezusa wystarczy dla naszego zbawienia, czy też należy czegoś 
dopełnić, aby była skuteczna. Oczywiście doskonale znał odpowiedź na to pytanie. 
Tylko Jezus mógł pokonać grzech i wybawić nas od śmierci. Jest to podstawowa 
prawda, którą można przyjąć albo odrzucić, ale nie może tu być żadnych 
kompromisów, zwłaszcza wśród tych, którzy mienią się być chrześcijanami. 
Dlatego Paweł w tej kwestii był jednoznaczny i nieprzejednany. Podobnie i my, 
dyskutując na temat spraw  fundamentalnych, powinniśmy wypowiadać się 
równie jednoznacznie i stanowczo, ale zawsze z miłością i szacunkiem. Na 
przykład, w sprawie aborcji, cudzołóstwa, kradzieży czy publicznego okazywania 
braku szacunku wobec Boga. W takich kwestiach nie ma sensu bierne oczekiwanie 
w nadziei, że dana osoba się zmieni. Paweł radził Galatom: „Gdyby komuś 
przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha,  
w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i 
ty nie uległ pokusie” (Ga 6,1). Ale jednocześnie bądźmy też zawsze 
gotowi przeprosić za sprawiane przez nas samych 
problemy oraz przebaczyć to, co nam 
wyrządzono. Tworząc atmosferę otwartości  
i pokory pozwalamy Duchowi Świętemu wspierać 
nasze wysiłki ku pojednaniu. 

DOBRE CZY LEPSZE?  

Jednakże rzadko bywa tak, że spieramy się  
o sprawy dotyczące ewidentnego wyboru między 
dobrem a złem. Większość kontrowersji, w jakie 
popadamy  z innymi osobami, jest raczej kwestią 
indywidualnego podejścia do danego problemu 
lub osobistych upodobań. Na przykład mąż i żona 
kłócą się o to, do jakiej szkoły posłać dziecko albo 
jaki sport powinno ono uprawiać; albo kilku 
zaangażowanych parafian nie może dojść do porozumienia w sprawie doboru 
pieśni na uroczystą Mszę świętą. W tego rodzaju sytuacjach spróbujmy 
uświadomić sobie, że nie jest to wybór pomiędzy dobrem a złem i mamy prawo 
się różnić, nawet jeśli sprawa wydaje nam się niezwykle ważna. Tak więc mąż może 
tu ustąpić żonie uznając, że każda ze szkół ma jakieś zalety  i wady, a dla syna 
korzystne będzie uprawianie jakiegokolwiek sportu. A parafianie stwierdzą, że ich 
wzajemna relacja i świadectwo miłości chrześcijańskiej są ważniejsze niż 
postawienie na swoim i dojdą do sensownego kompromisu. Tu znowu najlepszym 
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podejściem jest pokora i łagodność. Jeśli przez pamięć na to, że Chrystus nas 
umiłował i „samego siebie wydał za nas w ofierze” (Ef 5,2), zechcemy postępować 
„drogą miłości” (Ef 5,1), to zbudujemy klimat wzajemnego zaufania i szacunku, 
który pogłębi nasze wzajemne więzi. Kluczem, według św. Pawła, jest cierpliwa 
wyrozumiałość: „Zachęcam was (…), abyście postępowali w sposób godny 
powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością,  
z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości” (Ef 4,1-2). „Znoszenie siebie 
nawzajem” bywa trudne, ale jest najlepszą postawą wobec drugiego człowieka. 
Większość nieporozumień mogłaby zostać zażegnana przy pewnej dozie 
wyrozumiałości z naszej strony. Zatroszcz się szczerze dobro tej drugiej osoby. 
Szanuj jej godność i pomagaj jej w niesieniu ciężarów, które dźwiga. Próbuj 
postawić się na jej miejscu i korzystaj z każdej okazji, by odpowiedzieć na jej 
potrzeby. W tej kwestii Galaci nie stanęli na wysokości zadania. Wprawdzie 
przedmiotem ich sporu było to, czy wszyscy chrześcijanie są zobowiązani do 
przestrzegania Prawa Mojżeszowego, ale ich prawdziwym problemem nie były 
niejasności teologiczne. Był nim niedostatek miłości. Nie traktowali się nawzajem 
jak prawdziwi bracia i siostry w Chrystusie. Oczywiście doktryna i teologia 
stanowią fundament, ale Paweł stwierdził jasno, że nawet w takich sytuacjach: 
„Całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego 
swego jak siebie samego” (Ga 5,14). 

POKÓJ MÓJ DAJĘ WAM  

Nie zawsze łatwo jest żyć w pokoju. Pokusa pychy i podziałów bywa mocna. Nasza 
skażona ludzka natura skłania nas do 
ulegania tej pokusie i gniewne, raniące 
słowa wyrywają się nam z ust, zanim 
zdążymy się zorientować. A przecież 
Jezus obdarował nas swoim pokojem. W 
czasie Ostatniej Wieczerzy powiedział 
Apostołom: „Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam” (J 14,27). Dał nam 
też swojego Ducha, gwarancję „więzi, 
jaką jest pokój” (Ef 4,3). Starajmy się o tym pamiętać. A kiedy znowu poniosą nas 
nerwy i zranimy kogoś, po prostu poprośmy Pana o przebaczenie i przeprośmy 
także tę drugą osobę. Nigdy nie jest za późno na pojednanie. Życie w pokoju 
Chrystusa z naszymi braćmi i siostrami jest naprawdę możliwe. Jezus udzielił nam 
wszelkich łask potrzebnych, by wspierać siebie nawzajem, i pragnie, abyśmy z nich 
korzystali. Obyśmy wszyscy stali się ludem żyjącym w pokoju, zjednoczonym 
miłością Pana!  „Słowo Wśród Nas” nr 10/2020  
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OGŁOSZENIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KATOWICACH 
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.) 
na terytorium Polski przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020 

Udział w spisie jest obowiązkowy 
Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przede wszystkim 
poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji, która dostępna jest na stronie internetowej 
https://spisrolny.gov.pl/ przez cały okres trwania spisu. 
Osoby nie posiadające komputera lub dostępu do Internetu mogą spisać się 
telefonicznie 
– dzwoniąc na czynną codziennie w godz. 8.00-20.00 infolinię spisową pod 
numer 22 279 99 99. 
Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju użytkownicy gospodarstw 
rolnych będą mogli udzielić informacji w spisie także: 
– bezpośrednio w wywiadzie przeprowadzonym w miejscu dogodnym dla 
użytkownika gospodarstwa rolnego, 
– korzystając ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu dokonania 
samospisu internetowego. 

Zapraszam do udziału w spisie, który pozwoli na uzyskanie danych o aktualnej 
sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz prowadzonej 
produkcji rolnej, będących podstawą opracowania programów dalszego rozwoju 
polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Aurelia Hetmańska 
Dyrektor Urzędu Statystycznego 

w Katowicach 
Zastępca 

Wojewódzkiego Komisarza Spisowego 
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Kącik Humoru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wrzesień 2020 - Po kilku dniach szkoły  
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Zapraszam na  
„KWADRANS  

DLA JEZUSA”  
we wtorek  

20 pażdziernika.  
Pragniemy adorować  

i uwielbiać Pana 
Jezusa obecnego 
w Najświętszym  

Sakramencie Ołtarza  
za wielkie dzieła, które 

dokonuje w naszym życiu i zawierzać Mu 
wszystkie nasze sprawy.  

Zaczynamy o 17.30 nabożeństwem różańcowym, 
aby wraz Matką Jezusa zanurzyć się w medytacji 
nad tajemnicami bolesnymi, następnie chwila 
adoracji w ciszy i wieczorna  
msza św. o godz. 18.00.  Pozdrawiam Ks. Wacław 

 

Ważne informacje na czas trwania epidemii.  

Odwiedziny chorych  
Chorych prosimy zgłaszać telefonicznie. Ksiądz udzieli informacji  
o terminie odwiedzin. Przy chorym może być tylko 1 opiekun. Należy 
zachować wszystkie środki ostrożności. 

Rezerwacja Mszy świętych. 
Intencje mszalne możemy zamawiać w zakrystii zachowując wszystkie 
środki ostrożności lub telefonicznie, jak dotychczas. Do zakrystii 
podchodzimy pojedynczo. Przy telefonicznym zamówieniu intencji ofiary 
pieniężne wkładamy do koperty z opisem intencji i ustaloną datą,  
a następnie wkładamy ją do koszyka wystawionego na balaskach od 
strony ambony.   
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Spowiedź święta.  
Proszę, aby osoby przystępujące do spowiedzi umyły ręce i nałożyły 
maseczkę na twarz oraz zachowały bezpieczną odległość od innych osób.  

Obrzędy Komunii św. 
Do komunii świętej przystępujemy procesyjnie, osoba za osobą  
w odległości 2 metrów od siebie. Osoby, które chcą przyjąć Komunię na 
rękę ustawiają się procesyjnie w rzędzie od strony ołtarza Krzyża św. 
Wyciągamy lewą dłoń w stronę kapłana, który kładzie na nią Ciało Jezusa. 
Prawą dłonią wkładamy Komunię do ust. 

Osoby przyjmujące Komunię św. do ust ustawiają się procesyjnie od 
strony ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Obrzędy pogrzebowe.  
Po wprowadzeniu trumny ze zmarłą osobą do kościoła, rodzina  
i zgromadzeni odmawiają modlitwę różańcową. Po modlitwach 
sprawowana jest Msza św. pogrzebowa, ostatnie pożegnanie i eksporta 
na cmentarz. W kaplicy przedpogrzebowej możliwa jest modlitwa za 
zmarłą osobę tylko dla rodziny. Na czas trwania epidemii nie ma 
wyprowadzenia zmarłego ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich.  

Intencje pogrzebowe  
Intencje pogrzebowe możemy składać w dniu pogrzebu do koszyka 
wystawionego na balaskach przed ambonką. Przy zgłaszaniu pogrzebu 
bliskiej osoby, rodzina może rozpisać intencje pogrzebowe w celu 
wcześniejszego ustalenia terminów odprawienia Mszy św. Pozostałe 
intencje pogrzebowe będą odsyłane do klasztorów i do Domu Księży 
Emerytów. 

Wszyscy ubieramy maseczki na czas trwania nabożeństw i Mszy 
świętych. Staramy się zachować bezpieczną odległość od innych osób. 

Sprawy kancelaryjne. 
Proszę kontaktować się z księdzem telefonicznie w sprawie zgłaszania: 
chrztu dziecka, zapowiedzi przedślubnych, ślubu, pogrzebu i odwiedzin 
ciężko chorego. W rozmowie telefonicznej otrzymamy wszystkie 
potrzebne informacje oraz jak odebrać zaświadczenia i dokumenty 
kancelaryjne. 
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Plan nabożeństw różańcowych w październiku 2020 r. 

Dzień Godz.  Prowadzący: 

01.10.2020 I Czwartek 17.30 Ministranci i Lektorzy z ks. Krzysztofem 

02.10.2020 I Piątek  17.30 I, II i III Róża Różańcowa 

03.10.2020 I Sobota    7.30 Apostolat Maryjny                           

04.10.2020 I Niedziela  16.30 IV, V i VI Róża Różańcowa  

05.10.2020 Poniedziałek  17.30 VII, VIII i IX Róża Różańcowa 

06.10.2020 Wtorek  17.30 X, XI i XII Róża Różańcowa 

07.10.2020 Środa  17.30 Apostolat Maryjny                           

08.10.2020 Czwartek  17.30 Świecki Zakon Karmelitański 

09.10.2020 Piątek  17.30 Kandydaci do Bierzmowania  

10.10.2020 Sobota  17.30 I i II Róża Mężów  

11.10.2020 Niedziela 16.30 I, II i III Róża Różańcowa i Koło„ Radio Maryja” 

12.10.2020 Poniedziałek  17.30 Klasy 4 SP z ks. Wacławem 

13.10.2020 Wtorek  17.30 Uczestnicy nabożeństwa fatimskiego 

14.10.2020 Środa  17.30 I i II Róża Rodziców w intencji Dzieci 

15.10.2020 Czwartek  17.30 I i II Róża Mężów 

16.10.2020 Piątek  17.30 Dzieci klas 3 SP z rodzicami z ks. Wacławem 

17.10.2020 Sobota  17.30 Świecki Zakon Karmelitański 

18.10.2020 Niedziela 16.30 VII, VIII i IX Róża Różańcowa 

19.10.2020 Poniedziałek  17.30 Dzieci klas 3 SP z rodzicami z ks. Wacławem 

20.10.2020 Wtorek  17.30 Oaza Rodzin 

21.10.2020 Środa  17.30 IV, V i VI Róża Różańcowa 

22.10.2020 Czwartek  17.30 X, XI i XII Róża Różańcowa 

23.10.2020 Piątek  
17.30 Czciciele Najdroższej Krwi Pana Jezusa 

Chrystusa 

24.10.2020 Sobota  17.30 I i II Róża Rodziców w intencji Dzieci 

25.10.2020 Niedziela 16.30 Wszystkie Róże Różańcowe Kobiet  

26.10.2020 Poniedziałek  17.30 Dzieci klas 3 SP z rodzicami z ks. Wacławem 

27.10.2020 Wtorek  17.30 Klasy 4 SP z ks. Wacławem 

28.10.2020 Środa  17.30 Apostolat Maryjny                           

29.10.2020 Czwartek  
17.30 Czciciele Najdroższej Krwi Pana Jezusa 

Chrystusa 

30.10.2020 Piątek  17.30 Kandydaci do Bierzmowania 

31.10.2020 Sobota 17.30 Oaza Rodzin 
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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 04 października po każdej mszy św.  
w zakrystii oraz telefonicznie w godzinach urzędowania 
kancelarii parafialnej. 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 
W czasie trwania pandemii koronawirusa kancelaria 

parafialna będzie nieczynna. Dyżury telefoniczne będą 
pełnione przez księży o następujących porach: 

Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 

Wtorek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od    8.00 do  8.30 

Środa – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45 od 19.00 do 19.30 

Czwartek – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45 od    8.00 do   8.30 

Piątek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 

W nagłych sytuacjach wszelkie informacje można uzyskać 
codziennie dzwoniąc na telefon komórkowy 797279788 

    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/

