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Świętość darem Boga 

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów! – głosimy na każdej Mszy świętej, 
wyśpiewujemy w licznych pieśniach. Ten hymn chwały jest nam tak dobrze znany, 
że często nawet się nad nim nie zatrzymujemy. Pochylmy się dziś nad tym, co głosi, 
i zastanówmy się, co to znaczy, że Bóg jest święty? Sanctus (z łacińskiego: „święty”) 
to starożytny hymn, głęboko zakorzeniony w dziedzictwie żydowskich nabożeństw 
i stamtąd przejęty przez chrześcijańską tradycję. Wraz z naszymi żydowskim 
braćmi i siostrami wierzymy, że śpiewając go łączymy się ze wszystkimi aniołami 
w niebie, sławiącymi świętość i chwałę naszego Boga. Ale Sanctus jest jeszcze 
starszy niż żydowskie nabożeństwo synagogalne, bowiem pochodzi z wizji proroka 
Izajasza, która miała miejsce w VIII wieku przed Chrystusem. Pewnego dnia 
podczas modlitwy w świątyni Izajasz ujrzał coś, czego nigdy nie spodziewał się 
zobaczyć: wizję samego Boga. W obłoku kadzidlanego dymu zobaczył Pana na 
tronie chwały otoczonego aniołami, którzy wołali: „Święty, Święty, Święty jest Pan 
Zastępów” (Iz 6,3). Cześć oddawana przez aniołów miała taką moc, że zadrżały 
fundamenty świątyni. Ta wizja zmieniła życie Izajasza. Widząc „inność” Boga, Jego 
moc i majestat, oniemiał, a wobec Jego świętości poczuł się „zgubiony”. 
Uświadomił sobie, że jest „mężem o nieczystych wargach” i mieszka „pośród ludu 
o nieczystych wargach” (Iz 6,6). Jednak ten święty Bóg okazał się również Bogiem 
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miłosiernym. Posłał serafina, aby oczyścił Izajasza z jego grzechów. Doświadczenie 
to było tak poruszające, że kiedy Bóg zapytał: „Kogo mam posłać?”, Izajasz  
z zapałem odpowiedział: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8). Wizja Izajasza odsłania nam 
wielką tajemnicę świętego Boga, który chce wejść w relację z człowiekiem, chociaż 
jest on istotą grzeszną. To tajemnica świętego Boga, który oczyszcza swój lud 
 z grzechu, aby i on mógł stać się święty, i posyła go do świata, aby głosił Jego 
świętość wszystkim, którzy zechcą słuchać. Zapraszamy zatem do podjęcia 
refleksji nad świętością. Najpierw przyjrzymy się temu, w jaki sposób definiuje 
świętość Pismo Święte, a następnie, w drugim i trzecim artykule, oddamy głos 
papieżowi Franciszkowi, który ukaże nam, jak wygląda świętość w dzisiejszych 
czasach.  
▌BÓG JEST ŚWIĘTY Słowo „święty” jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa kadosz, 
które oznacza „odcięty” lub „oddzielony” od rzeczy użytku codziennego. Kiedy 
więc mówimy, że Bóg jest święty, znaczy to, że jest On „oddzielony”, czyli inny od 
nas i od wszystkiego, co istnieje. Tak bardzo przewyższa nas doskonałością, mocą 
i chwałą, że godzien jest, aby oddawać Mu cześć i wywyższać Go ponad wszystko 
inne. Przyznajmy, że nieczęsto zdarza nam się myśleć o świętości Boga,  
a kiedy już to czynimy, może nas to wprawić w zakłopotanie. Łatwiej nam myśleć 
o świętych ludziach, o konkretnych kanonizowanych świętych. Ale świętość Boga 
nieskończenie przewyższa nawet największą ludzką świętość. Jego świętość 
wykracza poza nasze najwyższe standardy, ponieważ to On jest standardem.  
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W ciągu całej starotestamentowej historii Bóg objawiał się jako święty. 
Przemawiając do Mojżesza z płonącego krzewu, polecił mu zdjąć sandały, 
ponieważ w Jego bliskości nawet ziemia była święta (Wj 3,5). Ludowi Izraela nie 
wolno było dotykać góry, na której Bóg się objawiał, ze względu na Jego świętość 
(Wj 19,21). A twarz Mojżesza po spotkaniu z Bogiem na górze Synaj pałała takim 
blaskiem, że musiał ją zasłaniać, aby nie przerażać ludzi (Wj 34,19-20). Miłość Boga 
jest święta – On pragnie dla swojego ludu jedynie dobra. Jego wierność jest święta 
– On nigdy swojego ludu nie porzuci. Nawet Jego wyroki są święte – wyrażają Jego 
pragnienie, by zachować, strzec i uzdrawiać lud. Bóg nie jest w stanie tolerować 
niczego, co poniża lub niszczy lud, który powołał do istnienia. A jednak ten święty 
i „inny” Bóg zdecydował się zstąpić na ziemię i żyć jako człowiek pośród ludzi. 
Jezus, będący „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15), upodobnił się do nas, 
aby objawić nam świętość Boga i wskazać drogę do świętości.  
▌JEZUS JEST ŚWIĘTY Świętość Jezusa jest niepowtarzalna. Góra zawdzięczała 
swoją świętość obecności Boga, podobnie jak blask na twarzy Mojżesza był jej 
odbiciem, natomiast Jezus jest święty sam z siebie. On nie tylko odzwierciedla 
świętość Boga, ale jest święty – Święty Boży. Wielu ludzi nie rozpoznało świętości 
Jezusa, ale niektórzy tak. Jan Chrzciciel wzbraniał się przed ochrzczeniem Jezusa, 
ponieważ wiedział, że nie jest godzien rozwiązać Mu rzemyka u sandałów, a co 
dopiero Go chrzcić (Mt 3,13; J 1,26-27). Nawet duchy nieczyste widziały świętość 
Jezusa. Przerażone Jego obecnością, uciekały od Niego, wyznając, że jest „Świętym 
Bożym” (Łk 4,33-35). Świętość Jezusa objawiała się we wszystkim, co czynił. Jego 
cuda i uzdrowienia, nauczanie i akty miłosierdzia na każdym kroku ukazywały Jego 
boskość i królowanie nad ludźmi. Na górze Tabor podczas przemienienia wielkość 
Jego majestatu odebrała niemal mowę Piotrowi, Jakubowi i Janowi (Mk 9,1-9).  
I choć wielu Jego uczniów odeszło, to ci, którzy pozostali, uczynili to ze względu na 
Jego świętość. „A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym” – wyznał 
Piotr (J 6,69). Pierwsi wierzący, którzy rozpoznali świętość Jezusa, uświadomili 
sobie coś jeszcze innego – swoją własną grzeszność. Po cudownym połowie ryb 
Piotr „przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem 
człowiek grzeszny»” (Łk 5,8). I podobnie jak w przypadku Izajasza, Jezus  
w najmniejszym stopniu nie zraził się grzesznością Piotra. Ukoił natomiast jego lęki 
i oznajmił mu, że odtąd będzie łowił ludzi (Łk 5,10). A Piotr, jak kiedyś Izajasz, 
pozostawił wszystko i poszedł za Nim. Jednak najpełniej Jezus ukazał swoją 
świętość, gdy oddał za nas swoje życie. „Za nich Ja poświęcam w ofierze samego 
siebie” (J 17,19) – powiedział w noc przed swoją śmiercią. Tak bardzo pragnął, 
abyśmy byli święci, że nie zawahał się przed niczym, nawet przed oddaniem 
własnego życia.  
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▌JEZUS DZIŚ CZYNI NAS ŚWIĘTYMI Od czasów Mojżesza aż po dziś dzień Bóg 
wzywa swój lud – czyli nas wszystkich – do świętości. Wybrał nas spośród innych 
 i zawarł z nami przymierze, abyśmy stali się błogosławieństwem dla otaczającego 
nas świata. Kiedyś Boża obecność rozświetliła oblicze Mojżesza, dziś nadaje ona 
autentyczną godność i świętość nam wszystkim, którzy należymy do Jego ludu. 
Jednak to, czy przyjmiemy Boże wezwanie do świętości, zależy od nas. Każdy z nas 
potrzebuje usłyszeć skierowane do siebie słowo Boga: „Bądźcie świętymi, bo Ja 
jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2). Może uważasz, że świętość jest dla 
ciebie zbyt trudna do osiągnięcia. I masz absolutną rację! Ale w Chrystusie Jezusie 
Bóg może cię uświęcić. Zresztą dokładnie po to Jezus przyszedł na ziemię. List do 
Hebrajczyków mówi nam, że śmierć Jezusa na krzyżu ma moc obmyć nas  
z grzechów, oczyścić nasze sumienia i uczynić nas świętymi (Hbr 9,26; 13,12; 9,14). 
Wiemy jednak, że nie dzieje się to automatycznie. To prawda, że przez chrzest 
zostaliśmy oczyszczeni z grzechu 
pierworodnego, a świętość Jezusa stała 
się naszą świętością (1 Kor 1,30). Od nas 
jednak zależy, czy zdecydujemy się 
prowadzić święte życie w wierze. 
▌UŚWIĘCANI PRZEZ DUCHA Jezus wie, 
jak trudne jest dla nas wezwanie do 
świętości. Grzech zawsze jest atrakcyjny 
i ma potężną moc przyciągania, a szatan 
posługując się kłamstwem wmawia 
nam, że zło nie jest złem. Dlatego 
właśnie Jezus posłał do naszych serc 
Ducha Świętego. Dzięki Duchowi 
możemy znaleźć w sobie moc do 
mówienia „nie” grzechowi, a „tak” Bogu. Dzięki Duchowi możemy słyszeć głos 
Boga i doświadczać Jego obecności. A co najważniejsze, Duch daje nam głębokie 
przekonanie, że jesteśmy synami i córkami Boga. Pomyśl tylko – możesz wejść  
w jeszcze bliższą relację z Bogiem niż nawet Mojżesz i Izajasz! Jesteś Jego 
dzieckiem. On napełnia cię swoją świętością i miłością. A to znaczy, że możesz 
nieustannie pić ze źródła Jego łaski. Przykładem współpracy z Duchem Świętym  
i wzrastania w świętości są dla nas pierwsi chrześcijanie. Zdawali oni sobie sprawę, 
że nie są doskonali. Podobnie jak my, mieli swoje wady i słabości. Pozwolili się 
jednak przemienić. Duch Święty dał im nową tożsamość i nową zdolność do 
świętości, aby dzień po dniu podejmowali wysiłek stawania się coraz bardziej 
„królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność 
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przeznaczonym” (1 P 2,9). Jak to czynili? Trwając „w nauce Apostołów i we 
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie” (Dz 2,42). Także w XXI wieku droga 
do świętości pozostaje ta sama. Uświęcamy się poświęcając czas lekturze słowa 
Bożego, spotykając się z Jezusem w Eucharystii, szukając obecności Boga na 
modlitwie i trwając we wspólnocie poprzez wzajemną miłość. Papież Franciszek  
w adhortacji Gaudete et exsultate pisze właśnie o tym – o powołaniu do świętości 
we współczesnym świecie i o tym, jak w naszej codzienności możemy realizować 
to powołanie. Chcemy się wczytać w jego słowa i przeanalizować je w kolejnych 
dwóch artykułach. Łaciński tytuł adhortacji oznacza dosłownie: „Cieszcie się  
i radujcie”. Te słowa zawarte w Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5,12) wypowiada 
Jezus do ludzi, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego osobę  
i naukę. Pan oczekuje od nas, że powierzymy Mu wszystko, a w zamian oferuje 
życie prawdziwe i szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli 
świętymi i oczekuje, że nie zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, 
pustym. Obyśmy nigdy nie zapominali, że jesteśmy ludem świętym, zjednoczonym 
ze świętym Bogiem. Obyśmy nie zapominali, że naszym przeznaczeniem jest 
dołączenie do aniołów i świętych w niebie, którzy wznoszą ku Bogu nieustanny 
hymn chwały: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący” (Ap 4,8). 
 

Naszym przeznaczeniem jest dołączenie do aniołów i świętych w niebie, 
którzy wznoszą ku Bogu nieustanny hymn chwały:  
„Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący” (Ap 4,8) 
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Krótkie medytacje 

Uroczystość Wszystkich Świętych – 01.11.2020 r.  

Mt (5,1-12a). Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do 
Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, 

albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem 

oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam 

urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe  
o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.  

Jestem wezwany do świętości… 
Uroczystość Wszystkich Świętych pokazuje, że świętość chrześcijańska nie 

jest elitarna, przeznaczona tylko dla nielicznych, zupełnie niezwykłych osób, ale że 
wszyscy ochrzczeni są do niej wezwani przez Boga. Nie jest to jednak droga łatwa, 
kosztuje sporo wysiłku. Papież Franciszek w swojej adhortacji o świętości 
„Gaudete et exsultate” już w pierwszym punkcie zaznacza, że Bóg „chce, abyśmy 
byli świętymi, i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, 



 

St
ro

n
a8

 

rozwodnionym, pustym”. W trzeciej części dokumentu rozwija ten temat i pisze  
o drodze życia ośmioma błogosławieństwami, które dzisiejsza Ewangelia określa 
jako uprzywilejowaną drogę do świętości. Wybór tej drogi nazywa jednak 
pójściem pod prąd i dodaje: „I chociaż to orędzie Jezusa nas pociąga, to jednak 
świat prowadzi nas do innego stylu życia. Błogosławieństwa nie są bynajmniej 
czymś lekkim ani powierzchownym” (65). Kilkadziesiąt punktów dalej w jednym  
z najbardziej dających do myślenia punktów całego dokumentu Papież pisze: „Sam 
Jezus podkreśla, że ta droga prowadzi pod prąd, do tego stopnia, że stajemy się 
osobami, które swoim życiem zadają pytanie społeczeństwu, ludźmi, którzy 
drażnią” (90). Przeciekawa jest ta definicja świętości! Oczywiście, nie chodzi o to, 
że święci to ludzie, z którymi nie można wytrzymać, którzy są mękołami i mają 
niezwykły dar wyprowadzania z równowagi wszystkich pojawiających się na ich 
drodze. Kiedy Papież mówi, że chrześcijanie to ludzie, którzy drażnią, ma na myśli 
to, że są znakami sprzeciwu, że żyją właśnie pod prąd, wbrew temu, co dyktuje 
świat. Drażnią, ponieważ swoim sposobem życia, przylgnięciem do prawdy, swoją 
wolnością i miłością stawiają pytania, przynaglają do rachunku sumienia tych, 
którzy już odpuścili, wybrali życie łatwiejsze i wygodniejsze. Oremus 

XXXII Niedziela Zwykła – 08.11.2020 r. 
Mt (25,1-13). Jezus opowiedział 
swoim uczniom tę przypowieść: 

„Podobne będzie królestwo 
niebieskie do dziesięciu panien, 

które wzięły swoje lampy i wyszły 
na spotkanie pana młodego. Pięć 
 z nich było nierozsądnych, a pięć 
roztropnych. Nierozsądne wzięły 

lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 
Roztropne zaś razem z lampami 
zabrały również oliwę w swoich 

naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz 
o północy rozległo się wołanie: «Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!». 

Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.  
A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy 

gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie 
raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, 

które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą  
w końcu i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam!». Lecz on 

odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was». Czuwajcie więc,  
bo nie znacie dnia ani godziny. 
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Czy dam sobie szansę? 
Punktem ciężkości dzisiejszej Ewangelii o roztropnych i nierozsądnych 

pannach jest stwierdzenie oblubieńca, który nie wpuszcza tych drugich na ucztę, 
kategorycznie stwierdzając: „nie znam was”. Wiedząc, że za oblubieńcem kryje się 
sam Chrystus, możemy przeżyć spore zdziwienie, a nawet oburzenie na to 
stwierdzenie. Jak to nas nie zna? Przecież jest wszechwiedzący! Wie wszystko  
 nas, nic nie jest przed Nim ukryte – dopowie nam teologia. Czy Bóg może nas nie 
znać? Tę niewiedzę Boga wyjaśnia istnienie dwóch rodzajów poznania. Pierwsze 
jest intelektualne, wynikające z przemyślenia, zrozumienia, zdobycia informacji. 
Drugie wynika z miłości, z relacji i zaufania, budowanych między kochającymi się 
osobami. Fundamentalne, bo warunkujące wieczność, jest to, czy Jezus nas zna  
z osobistej relacji, z zażyłości, z naszej modlitwy. Może się okazać, że Jezus nas nie 
zna dlatego, że nie pozwalamy się Mu poznać, nie budujemy z Nim zażyłej komunii, 
nie odsłaniamy się przed Nim w pełnym zaufaniu na modlitwie, ukrywając 
niektóre wymiary swojego życia, nie dopuszczając Go do nich. Mądrość panien 
objawia się przede wszystkim w tym, że pozwalają się Bogu kochać, że wiedzą, iż 
głupotą jest ukrywać cokolwiek przed miłosiernym spojrzeniem Pana. Lampy 
zaopatrzone w oliwę są tu symbolem modlitwy szczerej, do końca prawdziwej, 
która niczego nie ukrywa przed Bogiem. Oremus  

XXXIII Niedziela Zwykła – 15.11.2020 r. 
Mt (25,14-30). Jezus opowiedział swoim 

uczniom następującą przypowieść: „Podobnie 
jest z królestwem niebieskim jak z pewnym 

człowiekiem, który mając się udać w podróż, 
przywołał swoje sługi i przekazał im swój 

majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu 
dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego 

zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 
pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg 

 i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa 
otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten 

zaś, który otrzymał jeden, poszedł  
 i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan 

owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć 
talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto 

drugie pięć talentów zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś 
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego 

pana!». Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: «Panie, 
przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem». Rzekł mu pan: 
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«Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twego pana!». Przyszedł i ten, który otrzymał jeden 

talent, i rzekł: «Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie 
nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem 

twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!». Odrzekł mu pan jego: «Sługo zły  
i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie 

rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie 
byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie 

temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że 
nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.  A sługę 

nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów»”. 

Czy potrafię rozwijać swoje talenty? 
Ile tak naprawdę otrzymali bohaterowie dzisiejszej Ewangelii? Jeden talent 

to około 27 kg srebra lub mniej więcej 6000 denarów. A uwzględniając to, że za 
dniówkę pracy wypłacano robotnikowi 1 denara, 1 talent był odpowiednikiem 
blisko 20 lat pracy. Czy to mało? Nawet ten, który otrzymał tylko jeden talent, 
otrzymał bardzo wiele. Warto zwrócić uwagę, że Ewangelia nie wartościuje tych 
ludzi według tego, ile otrzymali. Akcent w Ewangelii także nie jest postawiony na 
to, czy umieli się ucieszyć tym darem i byli wdzięczni. Nawet nie podkreśla się tego, 
czy wydawali te pieniądze w mądry sposób. Jezus podkreśla tylko jedno: czy byli 
gotowi puścić te pieniądze w ruch i je pomnożyć. Tym samym Chrystus próbuje 
nam pokazać, że są takie dobra, które można zachować tylko je pomnażając. To 
klucz do budowania życia duchowego, do budowania wspólnot w parafiach  
a nawet samych parafii. Coraz częściej możemy spotkać się postawą narzekania, 
że tracimy młodych ludzi z Kościoła, że coraz mniej osób jest obecnych na 
niedzielnych Mszach świętych. Wobec tych wyzwań wiele osób w Kościele 
przyjmuje postawę: „Zróbmy wszystko, co możliwe, żeby nikogo więcej nie stracić, 
żeby zachować tych, co mamy”. A Jezus z całą mocą nam tłumaczy, że to strategia 
autodestrukcyjna. Wtedy zabiorą nam to, co nam się wydaje, że mamy – podkreśla 
Pan. Zachowamy Kościół, wspólnoty i parafie tylko wtedy, kiedy będziemy je 
pomnażać, kiedy ruszymy do ewangelizacji i będziemy szukać tych, których  
z różnych powodów w nich jeszcze albo już nie ma. Oremus 
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla – 22.11.2020 r. 
 Mt (25,31-46). Jezus powiedział 

do swoich uczniów: „Gdy Syn 
Człowieczy przyjdzie w swej 

chwale, a z Nim wszyscy 
aniołowie, wtedy zasiądzie na 
swoim tronie pełnym chwały.  

I zgromadzą się przed Nim 
wszystkie narody, a On oddzieli 

jednych ludzi od drugich, jak 
pasterz oddziela owce od kozłów. 

Owce postawi po prawej,  
a kozły po swojej lewej stronie. 

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni u Ojca 
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! 

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, 

 a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie». Wówczas 
zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? 

Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy 
Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu   

i przyszliśmy do Ciebie?». A Król im odpowie: «Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie 

uczyniliście». Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, 
przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, 

 a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, 
 a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory  

i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie». Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy 
widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy 

chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?». Wtedy odpowie im: «Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, 

tego i Mnie nie uczyniliście». I pójdą ci na wieczną karę,  
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.  

Po której stronie postawi mnie Jezus król? 
Jesteśmy zaproszeni dzisiaj do zachwytu nad Jezusem Królem, ale również 

do uczestniczenia w Jego panowaniu: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, 
weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!”. Aby 
z Jezusem panować, trzeba wejść w logikę Jego panowania, która jest od początku 
do końca służbą. Aby zasiąść z Jezusem na Jego tronie, trzeba dać pić 
spragnionemu, nakarmić głodnego, odwiedzić więźnia w więzieniu czy chorego 
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przy jego łóżku. Czy to wysoko powieszona poprzeczka? Znacznie niżej niż ta, którą 
Jezus Król wyznacza samemu sobie, gdyż od siebie nie wymaga tylko, by komuś 
dać się napić albo go nakarmić, ale On sam dla człowieka staje się głodny, 
spragniony, nagi, chory, uwięziony aż po oddanie swojego życia. Chyba nie trzeba 
nikogo przekonywać, że jest czymś zupełnie różnym dać komuś jeść,  
a doświadczyć z kimś jego głodu, zorganizować komuś łóżko do przespania się,  
a stać się z nim bezdomnym. Właśnie ta różnica wyznacza miarę miłości  
w radykalizmie podążania za Jezusem, który od siebie zawsze wymaga znacznie 
więcej niż od nas. Przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 
to w pierwszej kolejności rozpoznać, że Jezus nie potrafi i nie chce inaczej panować 
w naszym życiu, jak właśnie przez miłość i służbę. Doświadczywszy tego, stajemy 
się coraz bardziej Kościołem, który naśladuje swojego Pana w królowaniu w Jego 

stylu. Oremus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oto Król Chwały,  
Jezus Chrystus Zmartwychwstały Pan. 

„W Chrystusie wszyscy będą ożywieni” 
1 Kor 15, 20-26 

 

 



 

St
ro

n
a1

3
 

I Niedziela Adwentu – 29.11.2020 r. 
Mk (13,33-37). Jezus 

powiedział do swoich 
uczniów: „Uważajcie, 

czuwajcie, bo nie wiecie, 
kiedy czas ten nadejdzie. Bo 

rzecz ma się podobnie jak  
z człowiekiem, który udał się 

w podróż. Zostawił swój 
dom, powierzył swym 

sługom staranie o wszystko, 
każdemu wyznaczył zajęcie, 
 a odźwiernemu przykazał, 

żeby czuwał. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu 
kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. 

 Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!”.  

Ewangelię pierwszej niedzieli Adwentu można streścić w jednym zdaniu: 
„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”. Przesłanie Ewangelii 
jest jasne: to, że Pan przyjdzie, jest całkowicie pewne. Niepewne jest tylko, czy ja 
będę gotowy na Jego przyjście. I chociaż zazwyczaj słuchamy tej Ewangelii  
w kontekście ostatecznego przyjścia Jezusa, w kontekście paruzji, to jednak mówi 
ona o każdym z naszych dni, w których Bóg przychodzi. Czasami wydaje się nam, 
że Bóg nas opuścił, że nie słyszy naszej modlitwy, że Go nie ma. Jeśli tak to 
postrzegam, to dlatego, że nie czuwam, a nie dlatego, że Jego nie ma. Czy na 
modlitwie nie pytamy Boga, rozpaczliwie wołając: „Gdzie jesteś?”, a doskonale 
wiemy, że nasza modlitwa jest byle jaka, niekonsekwentna, nieregularna i że 
klękamy do niej w ostateczności, gdy już sobie z czymś nie radzimy? Czuwać to 
również znaczy być wiernym codziennej modlitwie, nawet gdy wcale nam się nie 
chce, gdy jesteśmy zupełnie wykończeni, gdy nie widzimy jej sensu. Czuwać to 
nade wszystko być w stanie łaski uświęcającej. Wstrząsające było przemówienie 
papieża Franciszka wygłoszone w 2014 roku w Instytucie Pamięci Yad Vashem  
w Jerozolimie. Mówił on o poszukiwaniu człowieka przez Boga. Na nasze pytanie: 
„Boże, gdzie jesteś?” bardzo często odpowiedź Boga także musi być pytaniem: 
„Adamie, gdzie jesteś”. To nie tak, że Bóg nie wie, gdzie jest Adam. Problem  
w tym, że Bóg po grzechu już nie rozpoznaje człowieka, nie rozpoznaje swojego 
dziecka w człowieku. Papież Franciszek, wkładając te słowa w usta Boga, pyta: 
„Kim jesteś, człowieku? Już cię nie rozpoznaję. Kim jesteś, człowieku? Kim się 
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stałeś?”. Czuwać to ze wszystkich sił bronić w sobie obrazu Bożego, aby Bóg, 
patrząc na mnie, umiał we mnie rozpoznać swojego syna.  Oremus 

Intencje na miesiąc listopad 2020 r. 

01.11.2020 
I Niedziela 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych 
7.00 † Aniela i Stanisław Handzlik  

9.00 
1. † Józef Biłek z rodzicami i siostrą 
2. † Anna i Józef Kaleka z synami i synową 

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

15.00 
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia  Za Zmarłych 
Parafian  

15.30 
1. Za Zmarłych Parafian 
2. † Maria Pierzchała (P) 

02.11.2020 
Poniedziałek 

Dzień Zaduszny 

7.00 † Józefa i Włodzimierz Drożdż  

7.30 
1. Za wszystkich wiernych zmarłych 
2. † Andrzej i Antonina Wanio  

18.00 
1. † Michalina Wołoszyn (P) 
2. † Helena Borak (P) 

03.11.2020 
Wtorek 

7.00 † Dominik Handzlik (P) 

7.30 
W int. Myśliwych Koła Łowieckiego „Knieja” oraz za  
zmarłych członków 

18.00 † Józef Adamus w 36 r. śm. i Emilia Adamus w 1 r. śm.  

04.11.2020 
Środa 

7.00 † Stanisław Mika (P) 

18.00 
1. † Wiesław Wanio (P) 
2. † Andrzej i Anna Łaciak 

05.11.2020 
I Czwartek 

7.00 † Stefan Kierczak (P) 

18.00 † Julia Pudełko (P) 

06.11.2020 
I Piątek 

7.00 † Genowefa Malarz (P) 

18.00 
1. † Ks. Gustaw Paranych i ks. Józef Wanatowicz  
od XII Róży Kobiet 
2. W pewnej intencji 

07.11.2020 
Sobota 

7.00 † Maria Żmuda w 1 r. śm. 
18.00 † Zdzisław Mreńca 

08.11.2020 

II Niedziela 
 

XXXII Niedziela Zwykła 
7.00 † Stanisław Romik w 4 r. śm.  

9.00 
1. † Anna Karkoszka (P) 
2. † Helena Borak (P) 

11.00 
1. Za Parafian   
2. † Robert Kuchta (P) 
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17.00 † Ryszard Rolak z synem i rodzicami  

09.11.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Franciszek Wadoń (P) 
18.00 † Stanisław Waligóra (P) 

10.11.2020 
Wtorek 

7.00 † Feliks Foryś (P) 
18.00 † Marek Maciejczyk (P) 

11.11.2020 
Środa 

7.00 † Grzegorz Skudrzyk w 20 r. śm. 

9.00 W int. naszej Ojczyzny i za poległych w jej obronie 
18.00 † Kazimierz Magiera (P)  

12.11.2020 
Czwartek 

7.00 † Anna Handzlik (P) 

18.00 † Julia Pudełko (P) 

13.11.2020 
Piątek 

7.00 † Genowefa Malarz (P) 
18.00 1. † Za zmarłych Członków II Róży Mężów 

Włodzimierza Drożdża 
2. † Anna Goleń w 15 r. śm. 

14.11.2020 
Sobota 

7.00 † Barbara Wanio (P) 

18.00 † Marian Wójcik z synem Marianem 

15.11.2020 

III Niedziela 
 

XXXIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Za zmarłe Członkinie IX Róży Kobiet Grażyny Żurek  

9.00 
1. † Helena Stanclik (P) 
2. † Maria Pierzchała (P) 

11.00 
† Apoloniusz Wawro w 10 r. śm. 
2. Za Parafian 

17.00 † Tadeusz Stańczyk w 20 r. śm.  

16.11.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Stanisław Mika (P) 

18.00 † Michalina Wołoszyn (P) 

17.11.2020 
Wtorek 

7.00 † Antoni Klima (P) 
18.00 † Mirosław Olszowy (P) 

18.11.2020 
Środa 

7.00 † Barbara Wanio (P) 

18.00 † Robert Kufta (P)  
19.11.2020 
Czwartek 

7.00 † Feliks Foryś (P) 
18.00 † Marek Maciejczyk (P) 

20.11.2020 
Piątek 

7.00 † Józef Zaręba (P) 

18.00 
1. † Dominik Tatoń (P) 
2. ………………………………….. 

21.11.2020 
Sobota 

7.00 † Julia Pudełko (P) 
18.00 † Franciszek Wadoń (P) 

 

 

22.11.2020 
IV Niedziela 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
7.00 † Helena i Kazimierz Grabowscy  

9.00 
1. † Katarzyna i Stanisław Moś z synem Ludwikiem 
2. † Franciszek i Helena Kowal 
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11.00 

O zdrowie i Boże błog. dla Adama z ok. 70 r. Urodzin   
2. Za Parafian 

17.00 † Franciszek Bułaś w r. śm. 

23.11.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Anna Handzlik (P) 

18.00 † Antoni Klima (P)  

24.11.2020 
Wtorek 

7.00 † Michalina Wołoszyn (P) 
18.00 † Stanisława Baścik i Kamil Ślosarczyk 

25.11.2020 
Środa 

7.00 † Kazimierz Wanio w r. śm. 

18.00 
1. † Danuta i Kazimierz Byrski   
2. † Stanisław Jurzak w r. śm. 

26.11.2020 
Czwartek 

7.00 † Genowefa Malarz (P) 

18.00 † Wiesław Wanio (P) 

27.11.2020 
Piątek 

7.00 † Feliks Foryś (P) 

18.00 
1. † Daniel Kos w r. śm. z dziadkami 
2. † Za zmarłe członkinie z IV Róży Kobiet Marii Drożdż 

28.11.2020 
Sobota 

7.00 † Barbara Wanio (P) 
18.00 † Zdzisław Drożdż z rodzicami 

29.11.2020 

V Niedziela 

 

Czas Adwentu 
 

I Niedziela Adwentu 

7.00 † Stanisława Handzlik (P)  

9.00 
1. † Marian i Janina Gibas z synem Władysławem 
2. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski z ok. 40 r. Ur. 

11.00 
1. † Stefan Adamus z żoną Kazimierą i rodzicami 
2. Za Parafian 
3. † Maria Piznal w 3 r. śm. 

17.00 † Michalina Wołoszyn (P) 

30.11.2020 
Poniedziałek 

17.30 
† Stanisław Waligóra (P) 

† Wiesław Wanio (P)  

01.12.2020 
Wtorek 

7.00 
† Genowefa Malarz (P) 
† Antoni Klima (P) 

02.12.2020 
Środa 

17.30 
† Józef i Maria Wrona z rodzicami  

† Stanisław Skęczek z rodzicami i teściami  
03.12.2020 
I Czwartek 

17.30 
† Michalina Wołoszyn (P) 

† Barbara Wanio (P) 
04.12.2020 

I Piątek 
17.30 

† Julia Pudełko (P) 
† Robert Kufta (P) 

05.12.2020 
I Sobota 

7.00 
† Kazimierz Żaczek (P) 

† Barbara Wanio (P) 
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Kącik Poezji 
   

W 40 rocznicę śmierci Anatola 

Czterdzieści lat temu skończyło się życie,  
Które siało dobro na ziemi obficie. 
Służyło też Bogu, służyło bliźniemu, 

No i nade wszystko Kościołowi swemu. 
Bo to za przyczyną pana Anatola 
Skończyła się nasza Podlesian niedola. 
Do Kęt do kościoła chodzić było trzeba, 
By przyjąć Jezusa pod postacią chleba. 
Tam gdzie skrzyżowanie jest Podlesia dróg, 
Postawiono kościół gdzie zamieszkał Bóg. 
Pan Gacek budowie zawsze był oddany  
i nie szczędził środków na ten cel obrany. 
Jako organista do Mszy tam przygrywał. 

Rano ze Żabińską tez godzinki śpiewał. 
Pan Anatol Gacek, prawy, Bogu wierny, 
Chciał, by patrzył na nas Jezus miłosierny. 
W tym pięknym obrazie super mistrza Hyły, 
W słowach „Ufam Tobie” Jezus daje siły. 
Teraz odnowiony tu w naszej świątyni 
Dla modłach się tutaj, miłosierdzie czyni. 
Spełniła ofiara, dziś tu się za ciebie, 
Na pewno ze Stefcią jesteście już w niebie. 
Ja przed Anatolem egzamin zdawałem, 
Gdy jako ministrant do służby stawałem. 
Wtedy po łacinie jeszcze odprawiano, 
Więc z ministrantury egzamin zdawano. 
Ministrantów mało, powołań brakuje. 

Dzięki tobie Anatolu, też ich zastępuję. 
Dzisiaj tą posługę sam chciałem powtórzyć 
Za twą dobrą duszę w tej ofierze służyć. 
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P.S. 

Anatola dobrze znałem,  
W AGAT firmie pracowałem – 

jako uczeń. 
Szef zawsze na lepsze dawał,  

Gdym roboty zrobił kawał. 
On biedne rodziny  

często wspomagał, 
Pracę i środki do życia dawał. 
I był teatrzyk też na świetlicy. 

Aktorzy byli z naszej dzielnicy. 
Służył bliźniemu,  

gdy był w potrzebie 
Niech jego dusza cieszy  

się w niebie. 

A co tam produkowano? 
Długopisy i grzebienie, 
Broszek przeróżne odcienie. 
Klipsy, różne bransolety, 
Zakładały je kobiety. 
A najwięcej to korali, 
Dżetów, średnich i owali. 
Wszystko polakierowane,  
Upiększyły każdą damę. 
Wtedy taka moda była,  
Każda dama się stroiła. 
Do Sukiennic - do Krakowa, 
Zawsze większa szła 
połowa. 
 
Kazimierz Żmuda, 13.10.2020 r.  
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Kącik Humoru 
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Krzyżówka dla dorosłych 11/2020 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla 
dorosłych z gazetki  

nr 10/2020   
jest hasło: „Różne są dary 
łaski lecz ten sam duch.” 

Nagrodę wylosowały osoby: 
    Anna Baron  
   i Maria Witek-Kucharczyk.  

Gratulujemy!  
Hasło z krzyżówki nr 11/ 2020 

proszę nadsyłać do 20.11.2020, na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. Zostaną 

wylosowane dwie nagrody pt.: „Kościół w walce o niepodległość”.  

Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 

 

POZIOMO: 1. Kto …, dwa razy się modli; 4. Ostatnia księga Pisma Świętego; 11. Wielki 
prorok; 12. „Oto wielka … wiary”; 14. … ucieka, wieczność czeka; 16. Miejsce pracy 
tokarza albo miejscowość, w której znajduje się Mała Kalwaria; 18. Skrót Księgi 
Nahuma; 20. Drobny deszczyk; 22. Skrót przed nazwiskiem księdza; 23. „… Bogu na 
wysokościach”; 26. Moskiewska ulica znana z piosenki Okudżawy; 27. Hebrajska miara 
pojemności; 29. Uczucie niszczące miłość, jeden z grzechów głównych; 30. Góra, z której 
Mojżesz ujrzał Ziemię Obiecaną; 33. Język ojczysty św. Łukasza; 35. Biblijny symbol 
mocy Boga; 37. Oznaczają, kierują do czegoś; 38. Broń rycerza; 40. Niewinny brat; 44. 
Krzyk żurawi; 45. Np. Loretańska; 46. Kolczaste zwierzę; 48. … się nieustannie; 49. Obok 
modlitwy i jałmużny; 51. Niekochana żona Jakuba; 52. Modląca się z wzniesionymi 
rękoma; 53. Świąteczny kolor szat liturgicznych. 
PIONOWO: 1. „… obcowanie”; 2. Syn obietnicy; 3. „ … wieje tam, gdzie chce” (J 3,8); 5. 
Kto …., nie błądzi; 6. Ma dwa końce; 7. Cytryna o zielonej skórce;  8. „Wyrośnie różdżka 
z … Jessego” (Iz 11,1); 9. Bizantyjski hymn, np. ku czci Bogurodzicy; 10. „…ojca swego i 
matkę swoją”; 13. Miasto św. Franciszka;  15. Skrót Księgi Zachariasza; 17. Lewita, autor 
kilku psalmów; 19. Brat Mojżesza; 20. Wie, co mówi; 21. „… też tam byli, gdy kiedyś Pan 
powróci znów”; 22. Kłaść na … czegoś; 24. Uczta po ślubie; 25. Wskrzeszony przez 
Jezusa; 28. Kto …, ten znajduje; 31. Spisana przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana; 32. 
Ołtarz to stół …; 33. Faryzeusz, nauczyciel Szawła, członek Sanhedrynu; 34. Skrót Księgi 
Izajasza; 36. Skrót Księgi Abdiasza; 39. … i krew; 41. „… homo”; 42. Uczeń seminarium 
duchownego; 43. Pierwszy wśród Apostołów; 46. Ewangelista albo Chrzciciel; 47. 
Średniowieczny student; 49. Siglum ojców białych; 50. Skrót Księgi Sofoniasz. 
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Hasło:  
 
……………………………………………………………………………………..……………



 

St
ro

n
a2

2
 

Krzyżówka dla Dzieci11/2020 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 10/2020  

jest hasło: „Kto obnaża 
cudze błędy obnaża 

własne” 
Nagrodę otrzymuje:  

Emilia Rusinek  
i Oliwier Pocik . 

Rozwiązanie krzyżówki nr 

11/2020 proszę nadsyłać 
do 20 listopada b.r. na 

adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub 
proszę przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają 

nagrody książkowa pt.: „Katechizm młodego Polaka”.   
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
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Hasło:…………………………………………………………………. 

 
………………..………………………………………………………… 
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Zamyślenia           
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Zapraszam na  

„KWADRANS  
DLA JEZUSA”  

we wtorek  
17 listopada.  

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 Mszą św. o godz. 18.00 a po niej chwila 
adoracji przed Najświętszym Sakramentem. 

           Pozdrawiam Ks. Wacław 
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Odpust zupełny 

za zmarłych 
Od dnia 1 listopada aż do 
końca miesiąca listopada 
w kościołach i kaplicach 

publicznych i na cmentarzach 
można uzyskać odpust 

zupełny, ale tylko jeden raz. 
Oto warunki zyskania odpustu: 

➢ pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, 
➢ nawiedzenie grobów zmarłych, 

➢ odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga", 
➢ dowolna modlitwa w intencji Ojca św. Franciszka, 

➢ Spowiedź i Komunia święta. 
Najpiękniejszą ofiarą jest ofiara Mszy św. w intencji 

zmarłych, by ich dusze doznały oczyszczenia i by mogli wejść do 
Królestwa Bożego. 

Możemy też w intencji 
zmarłych składać 
zyskane odpusty.  

Za pobożne 
odwiedzenie cmentarza 
w miesiącu listopadzie  
i jednoczesną modlitwę 

za zmarłych można 
uzyskać odpust zupełny 

pod wyżej 
wymienionymi warunkami.  
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Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 
Nr konta bankowego Parafii: 

Bank Spółdzielczy Silesia oddział Kęty:  

                                                24 84370002 0014 0722 9661 0001 

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/

