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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

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

Październik 2021                    Moc Ewangelii                                  Nr 10/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„…gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie 

Jego moc i będziecie moimi świadkami  
w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii,  

i aż po krańce ziemi.” Dz 1,8 
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 „Jak nieść Ewangelię 
kruchemu światu?” 

Kryzys spowodowany przez COVID ukazał 
nam jasno kruchość tego świata. Nasz 
dotychczasowy sposób życia przewrócił się do góry 
nogami. Wielu ludzi prze- żyło trudne chwile, 
ponieważ stracili swoje zwyczajne punkty 
odniesienia. Stali się jak ci, o których Ewangelia 
mówi, że byli jak owce bez pasterza, zmęczeni  
i opuszczeni, „znękani i po- rzuceni” tak, że 
wzbudzili współczucie w Jezusie (Mt 9,36). 
Obyśmy także i my odczuli to samo współczucie! 
Oby ten niepokój w otaczających nas ludziach 
obudził w nas pragnienie prowadzenia ich do 
Chrystusa, wskazywania im światła Ewangelii. 
Jedynie Ewangelia nadaje sens ludzkiej egzystencji  
i sprawia, że życie staje się piękne i owocne nawet 
w najmniej komfortowych i najtrudniejszych 
sytuacjach. 

 Każdy chrześcijanin winien więc zadać sobie 
pytanie: Do jakiego świadczenia o Jezusie Chrystusie jestem dziś wezwany? 
Oczywiście nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ Pan 
nie prosi każdego z nas o to samo. Istnieją tysiące możliwych sposobów głoszenia 
Ewangelii, a każdy z nas ma odkrywać, krok po kroku, swoje niepowtarzalne 
powołanie, prosząc Pana o światło: „Oto jestem, Panie. Co chcesz, abym uczynił 
dziś dla Ciebie i dla świata?”.  
 

▌JAK MOŻEMY ŚWIADCZYĆ? 
Niektórzy są wezwani do głoszenia słowa Bożego wprost – do brania udziału  
w zorganizowanych akcjach ewangelizacyjnych, do nauczania i katechezy. Czymś 
przepięknym są wszystkie wirtualne przedsięwzięcia ewangelizacyjne 
podejmowane od początku pandemii, często przez osoby świeckie. Warto jednak 
również zastanowić się, czy Pan nie zaprasza nas do bardziej odważnego  
i śmiałego dawania świadectwa wierze w naszych rodzinach, miejscach pracy czy 
sąsiedztwie. Św. Piotr zachęca nas: „Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec 
każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”,  
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z pokorą, łagodnością i szacunkiem (1 P 3,15). Wydaje się, że w obecnej sytuacji 
serca ludzkie są bardziej otwarte na ten nieformalny rodzaj świadectwa. Ludzie 
rozpaczliwie potrzebują nadziei. Inni czują się szczególnie wezwani do modlitwy, 
jak św. Teresa z Lisieux, która została patronką misji, mimo iż nigdy nie opuściła 
swego Karmelu. Wspierała 
wielkich grzeszników, misjonarzy, 
kapłanów i ateistów modląc się za 
nich do Boga i ofiarując za nich 
swoje cierpienia. Była przekonana, 
że jej modlitwa przynosi owoce: 
„Jak wielka jest potęga modlitwy! 
Można nazwać ją Królową, która w 
każdej chwili ma wolny przystęp 
do Króla i jest w stanie uzyskać wszystko, o co prosi” (Dzieje duszy). Jest to 
bardzo pocieszające, bowiem nie zawsze mamy możliwość rozmowy z ludźmi, 
nie zawsze potrafimy ich przekonać, ale zawsze możemy się za nich modlić! 
Kiedy ludzkie środki zawodzą, pozostaje modlitwa, która umożliwia niesienie 
pomocy temu, kto cierpi i znajduje się w potrzebie. Ten sposób prowadzenia 
dusz do Boga jest zawsze dla nas dostępny! Modlitwa jest autentyczną formą 
duchowego macierzyństwa czy ojcostwa. Jak matka czuwa nad swoim chorym 
dzieckiem, tak my mamy czuwać nad naszym biednym światem, podtrzymując 
go miłością i modlitwą. 
▌ŚWIADECTWO CIERPIENIA 
Inni ewangelizują poprzez ofiarowanie swego cierpienia. Jest to zresztą 
najpotężniejszy z danych nam środków. Czasami ludzie odrzucają nasze próby 
dzielenia się z nimi Bożą miłością. Napotykamy w nich zaporę pychy, zamknięcia 
w sobie, zatwardziałości serca, której żadne słowo ani ludzki środek nie jest w 
stanie przeniknąć. Pokona ją jedynie nasze ufne przyjęcie krzyża. Jest to środek, 
który zawsze pozwala nam głosić Chrystusa w sposób ukryty, lecz niezwykle 
skuteczny. Zawsze mamy jakieś cierpienie do ofiarowania, walkę do stoczenia, 
krzyż do przyjęcia. A gdy nam się to uda, będziemy mogli powtórzyć słowa z Listu 
św. Pawła do Kolosan: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony 
dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, 
którym jest Kościół” (Kol 1,24). Kardynał František Tomášek, nieżyjący już 
arcybiskup Pragi, znał dobrze trudne czasy komunizmu. „Ten, kto pracuje dla 
królestwa, czyni wiele” – powiedział. „Ten, kto modli się za królestwo, czyni 
więcej. Ten, kto cierpi dla królestwa, czyni najwięcej”. Jest to tym ważniejsze, że 
w głoszeniu Chrystusa chodzi nie tyle o sprawne przemawianie, ile  
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o zaangażowanie w walkę duchową, a to wiąże się z cierpieniem. Ten, kto 
pragnie ewangelizować, musi liczyć się z tym, że nie uniknie trudności, 
przeszkód, pokusy zniechęcenia i niepokoju. Mówi o tym bardzo jasno św. Paweł 
w swoich listach. „Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, 
o tych, którzy są  w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie 
osobiście” – pisał do Kolosan (Kol 2,1). A swojego ucznia  i współpracownika  
w ewangelizacji zachęcał: „Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych 
dla Ewangelii mocą Bożą!” (2 Tm 1,8). 

▌ŚWIADECTWO MIŁOŚCI 
Nasze pragnienie ewangelizacji nie może wypływać z pełnego wyższości 

przekonania, że nasza wiara jest 
słuszna, a więc wszyscy mają 
obowiązek ją przyjąć. Powinno 
ono raczej wypływać z głębokiego 
współczucia dla cierpiącego 
świata.  
Ważne jest również to, aby każde 
działanie ewangelizacyjne i każde 
świadectwo rodziło się z osobiste - 
go doświadczenia miłości Boga 

oraz żywej relacji z Jezusem. W przeciwnym razie będzie ono zwyczajną 
propagandą. Głoszeniu Ewangelii musi towarzyszyć łagodna i czuła miłość do 
ludzi. Najbardziej przekonującym świadectwem jest zawsze świadectwo miłości. 
Język miłości jest najbardziej uniwersalnym ze wszystkich języków. Pamiętajmy 
również, aby przeżywać głoszenie Ewangelii nie tylko jako nasz osobisty trud, ale 
jako udział w misji powierzonej Kościołowi w jedności z jego pasterzami. 
Świadomość, że jesteśmy posłani przez Kościół i przez samego Chrystusa doda 
nam sił do działania. 

▌ŚWIADECTWO WONNOŚCI POZNANIA CHRYSTUSA 
Chciałbym dodać tu jeszcze jedną myśl. Bardzo podoba mi się sformułowanie św. 
Pawła z Drugiego Listu do Koryntian: „Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala 
nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego 
poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością” (2 Kor 2,14-15). Myślę, że 
można prowadzić ludzi do Jezusa nie tylko za pomocą takich środków jak słowa 
czy uczynki, ale po pro- stu roznosząc wszędzie wonność Ewangelii, piękną 
wonność Chrystusa. Na chrzcie zostaliśmy namaszczeni Krzyżmem Świętym, 
pachnącym olejem poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek.  
W Kościołach wschodnich, gdzie chrztu dokonuje się przez zanurzenie, dziecko 



 

St
ro

na
5 

po wyjęciu z wody namaszczane jest przez celebransa Krzyżmem Świętym od 
stóp do głów  i cała świątynia napełnia się tym zapachem! Oto przepiękny 

symbol życia chrześcijańskiego. Pozwalamy namaścić się piękną wonnością 
Chrystusa, prosząc Ducha Świętego, aby oblekł nas całych tym świętym 
namaszczeniem. Jakie składniki skrywa w sobie ta wonność? Ma w sobie radość, 
prostotę, pokorę, łagodność, czystość, ufność, miłosierdzie, pokój i nadzieję!  
Tą wonnością jest nasz sposób życia – nasza przynależność do Chrystusa, która 
wyraża się namaszczeniem i owocami Ducha Świętego. Najpiękniej opisują to 
błogosławieństwa. Zapowiedzi tej wonności Chrystusa znajdujemy już w Starym 
Testamencie. Jednym z przykładów jest Psalm 45, mówiący o królu, pomazańcu 
Bożym: „Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, 
na- maścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem; wszystkie twoje 
szaty pachną mirrą, aloesem” (Ps 45,8- 9). Zapowiada tę wonność Pieśń nad 
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Pieśniami, mówiąc  o oblubienicy: „Woń twych pachnideł słodka” (Pnp 1,3). 
Przypomnijmy też sobie tę prze- piękną scenę namaszczenia w Betanii, na kilka 
dni przed Paschą. Tam Maria, z miłości do Jezusa, rozbiła flakonik cennego 
olejku, a jego woń napełniła cały dom (J 12,1-8). Oby życie każdego z nas, 
ofiarowane z miłości, napełniało piękną wonią świat i pociągało serca do Jezusa.  
A wtedy staniemy się ewangelii zatorami nawet bez otwierania ust. Wierzę, że 
skutecznym sposobem napełniania się wonnością Ewangelii  jest zawierzenie się 
Najświętszej Maryi Pannie, aby Ona nas formowała. Maryja jest pełna łagodności, 
miłości, do- broci, pokoju i pokory. Ona będzie wie- działa, jak podzielić się z nami 
piękną wonnością Chrystusa i pomoże nam ją zachować !  Słowo w śród nas nr 
9/2021 
 

Krótkie rozważania 
XXVII Niedziela Zwykła – 3 października 2021 r. 

 Mk (10,2-16). Faryzeusze przystąpili 
do Jezusa, a chcąc Go wystawić na 

próbę, pytali Go, czy wolno mężowi 
oddalić żonę. Odpowiadając, 

zapytał ich: „Co wam przykazał 
Mojżesz?”. Oni rzekli: „Mojżesz 

pozwolił napisać list rozwodowy 
 i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do 

nich: „Przez wzgląd na 
zatwardziałość serc waszych 

napisał wam to przykazanie. Lecz 
na początku stworzenia Bóg 
stworzył ich jako mężczyznę  

i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca 
swego i matkę  i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.  

A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek 
nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im:  

„Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli 
żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. 

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im 
tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić 

do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, 
powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie  

do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 
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Jakie są moje prawdziwe intencje ? 
Faryzeusze zbliżali się do Jezusa i wchodzili z Nim w dialog, poddając go 

próbie. Usiłowali w ten sposób przyłapać Go na jakimś błędzie lub na językowej 
niezręczności, na podstawie których mogliby Go następnie oskarżyć. Nie pytali 
więc po to, aby poznać Jego zdanie; nie szukali odpowiedzi na trudne kwestie lub 
pomocy w rozstrzygnięciu rozmaitych religijnych czy moralnych zawiłości; nie 
prosili o radę. Faryzeusze wchodzili w dialog z Jezusem w złej wierze – po to, aby 
Mu zaszkodzić. W przekonaniu o własnej wyższości z góry kierowali się 
przekonaniem, że Jego czyny i słowa nie mogą nieść z sobą prawdy, co więcej – 
traktowali je jako śmiertelne zagrożenie. Oczywiście, ich postawa może nas 
oburzać. Możemy zżymać się na ich zatwardziałość i obłudę. Ale czy my często 
nie postępujemy podobnie? Przywiązani do własnych przekonań jesteśmy  
w stanie manipulować drugim człowiekiem i z góry przyklejać mu fałszywe 
etykiety. Potrafimy być tak zdystansowani wobec jego poglądów i postaw, że 
słuchamy nie jego słów, ale tego, co sami chcielibyśmy w nich usłyszeć. I nie 
chodzi tylko o uprzedzenia, ale o fakt, że oskarżamy i potępiamy bliźniego, zanim 
go jeszcze wysłuchamy. Jakie są tego konsekwencje? Wydaje się nam, że 
jesteśmy moralnie przejrzyści i sprawiedliwi. W rzeczywistości prowadzeni przez 
stereotypy i uprzedzenia stajemy się antyświadectwem i przykładem braku 
miłości bliźniego. Dlatego warto zastanowić się, w jaki sposób szafujemy słowem. 
Może się bowiem okazać, że pod płaszczykiem walki o sprawiedliwość walczymy 
z Bogiem. Oremus 

XXVIII Niedziela Zwykła – 10 października 2021 r. 
Mk (10,17-30). Gdy Jezus wybierał się  

w drogę, przybiegł pewien człowiek 
i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął 
Go pytać: „Nauczycielu dobry, co mam 

czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. 
Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie 
dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam 

Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, 
nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca 

 i matkę”. On Mu odpowiedział: 
„Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus 

spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co 
masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. 

Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 
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Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno tym, którzy 
mają dostatki, wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz 
Jezus powtórnie im rzekł: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy 
w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż 

bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między 
sobą: „Któż więc może być zbawiony?”. Jezus popatrzył na nich i rzekł: „U ludzi to 
niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr zaczął 

mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.  
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr,  

matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał 
stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród 

prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”. 
Co jest ważniejsze bogactwo czy błogosławieństwo? 

Gdy Jezus powiedział swoim uczniom, że bogatym trudno wejść do Królestwa, ci 
byli zdumieni. Dlaczego? Dlatego, że dla Izraelitów bogactwo było synonimem 
błogosławieństwa. Tych, którym się dobrze powodziło – jeśli, oczywiście, uczciwie 
zapracowali na swój majątek – uważano za szczęściarzy prowadzonych w szczególny 
sposób ręką Pana. A jednak Jezus zmienia ten sposób patrzenia. Pokazuje swoim 
uczniom, że bogactwo może być też źródłem wielu nieuporządkowanych przywiązań. 

Owszem, należy dziękować Bogu, gdy nam się dobrze powodzi. Trzeba jednak uważać, 
aby dobrobyt materialny nie stał się celem, a przywiązanie do bogactwa – 
przekleństwem skutecznie krępującym naszą wolność. Może bowiem zdarzyć się i tak, 
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że mimo wielkich duchowych pragnień będziemy powielać w swoim życiu postawę 
bogatego młodzieńca. Przywiązanie do posiadłości, które zgromadził, skutecznie 
uniemożliwiło mu pójście za Jezusem. I nie chodzi o to, że musimy teraz wyrzec się 
wszelkiego bogactwa, ale o to, żeby zachować względem niego wewnętrzną wolność. 
Czasami bowiem do bogactwa przywiązany jest nie ten, kto je ma, ale ten, kto ponad 
wszystko chciałby je mieć. Biblijnym bogaczem nie jest zatem człowiek, który wiele 
posiada, ale ten, kto swoje dobra – niezależnie od tego, ile ich zdobył – stawia na 
pierwszym miejscu, przed Bogiem. Oremus 

XXIX Niedziela Zwykła – 17 października 2021 r. 
Mk (10,35-45). Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa  

i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, 
żebyś nam uczynił to, o co Cię 

poprosimy”. On ich zapytał:  
„Co chcecie, żebym wam uczynił?”. 

Rzekli Mu: „Daj nam, żebyśmy  
w Twojej chwale siedzieli jeden po 

prawej, a drugi po lewej Twej 
tronie”. Jezus im odparł: „Nie 

wiecie, o co prosicie. Czy możecie 
pić kielich, który Ja mam pić, albo 

przyjąć chrzest, którym Ja mam być 
ochrzczony?”. Odpowiedzieli Mu: 

„Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić 
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak 

należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla 
których zostało przygotowane”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli 

oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że 
ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą 

władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, 
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie 
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby 

służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.  
Niezdrowa rywalizacja  

Słowa Jezusa mogą szokować: kto chce być pierwszy, musi stać się 
niewolnikiem wszystkich. Wydaje się to wręcz niewyobrażalne. Przecież 
niewolnik to ktoś pozbawiony własnej woli. Jego pan mógł mu dowolnie 
rozkazywać, a niewolnik był zmuszony to wykonać. W starożytnej hierarchii 
znajdował się więc na szarym końcu – często nawet poniżej zwierząt, które były 
traktowane lepiej od niego. O ile sługa mógł wypowiedzieć panu posłuszeństwo  
i zrezygnować ze służby, jeśli był źle traktowany, o tyle niewolnik całkowicie 
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należał do swego właściciela. Czy rzeczywiście Jezusowi zależy na tak wielkim 
poniżeniu tych, którzy chcą być pierwszymi? Nie na poniżeniu, lecz na uniżeniu. 
Nie chodzi bowiem o to, aby znęcać się nad kimkolwiek i generować sprzyjające 
temu sytuacje. Intencją Jezusa nie jest również, abyśmy się stali ślepymi 
automatami do wykonywania czyichś poleceń. Chodzi natomiast o nastawienie 
serca. Tylko bowiem ten, kto zdolny jest nagiąć swoją wolę i poddać się 
drugiemu, będzie również zdolny rządzić z poszanowaniem jego praw. Co więcej, 
władza, która nie potrafi zgiąć kolan przed najsłabszym, szybko zaczyna karmić 
jego słabością własną przemoc.  Dlatego Jezus stawia nam niewolnika za wzór. 
Nie po to, abyśmy się nim stali, ale byśmy potrafili wzorować się na nim wszędzie 
tam, gdzie trzeba zakwestionować swoją dumę i uniżyć się wobec drugiego  
w ofiarnej postawie miłości. Służyć drugiemu – to wartość. Ale służyć aż do 
granicy swego życia – to heroizm. Oremus 

XXX Niedziela Zwykła – 24 października 2021 r. 
Mk (10,46b-52). Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, 

niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn 
Tymeusza, siedział przy drodze.  

A słysząc, że to jest Jezus  
z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, 

Synu Dawida, ulituj się nade 
mną!”. Wielu nastawało na niego, 

żeby umilkł. Lecz on jeszcze 
głośniej wołał: „Synu Dawida, 

ulituj się nade mną!”. Jezus 
przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. 
I przywołali niewidomego, mówiąc 

mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła 
cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus 
przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Powiedział Mu niewidomy: 

„Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.  
Natychmiast przejrzał  i szedł za Nim drogą. 

Nieustępliwość  w modlitwie 
Karcili go, żeby umilkł. Przeszkadzało im, że ten niewidomy żebrak, który 

usłyszał, że w pobliżu przechodzi Jezus z Nazaretu, tak głośno krzyczy, nie 
zważając na nic ani na nikogo wokół. Być może źle się czuli z jego krzykiem, 
natarczywością, bezkompromisowością. Dlatego za wszelką cenę chcieli go 
uciszyć. A Bartymeusz? On postawił wszystko na jedną kartę. Wiedział, że Jezus 
jest jego jedyną szansą  i postanowił ją wykorzystać. Zagubiony w przeciągającym 
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tłumie nie mógł w żaden sposób dotrzeć do Jezusa. Nikt nie interesował się nim 
na tyle, aby doprowadzić go do Mistrza z Nazaretu. Jedyne, co mu pozostało, to 
krzyk – w taki sposób postanowił zwrócić na siebie uwagę Syna Bożego. 
Paradoksalnie, my również często znajdujemy się w sytuacji podobnej do 
Bartymeusza. Zagubieni pośród życiowych trudności, dotknięci cierpieniem lub 
chorobą, złamani i odrzuceni, intensywnie błagamy Boga o pomoc. Ale czy 
potrafimy w naszej prośbie być tak prości, ufni i bezkompromisowi jak 
niewidomy żebrak spod Jerycha? Niejednokrotnie próbujemy być nad wyraz 
grzeczni, układni i skrywamy naszą prośbę za fasadą utartej konwencji – żeby nie 
wyjść na dziwaków, żeby nas ktoś krytycznie nie ocenił, źle o nas nie pomyślał. 
Tymczasem Bóg nie ma względu na ludzkie zwyczaje. Dlatego warto stanąć 
czasami przed Nim z prostotą Bartymeusza, mniej troszcząc się o to, co powiedzą 
o nas ludzie, a bardziej odpowiadając sobie na pytanie, czy ja rzeczywiście 
potrafię Bogu zaufać. Oremus 

XXXI Niedziela Zwykła – 31 października 2021 r. 
Mk (12,28b-34). Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go:  „Które 

jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”. 
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: 
≪Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest 

jedynym Panem. Będziesz miłował 
Pana, Boga swego,  całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całym 

swoim umysłem i całą swoją mocą≫. 
Drugie jest to: ≪Będziesz miłował 

swego bliźniego jak siebie samego≫. 
Nie ma innego przykazania większego 

od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: 
„Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie 

powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma 
innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować 

bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”. 
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od 

królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. 

Miłość - darem i zadaniem 
W przykazaniu „Będziesz miłował...” (gr. „agapēseis”) nie chodzi bynajmniej 

o wzniosłe uczucia czy namiętności. To prawda, że większość z nas kojarzy miłość 
z zakochaniem, i nie jest to wcale bezzasadne. Emocjonalne zauroczenie jest 
ważną częścią miłości oblubieńczej, nadaje jej wyjątkowy charakter, smak  



 

St
ro

na
12

 

i koloryt. Jednak samo zakochanie nie może stanowić podstawy relacji miedzy 
dwojgiem kochających się osób. Nie określa też istoty miłości jako takiej. 
Dlaczego? Dlatego, że uczuciowa strona miłości jest z natury niestała, poddana 
różnym zmiennym okolicznościom. Gdyby miłość ograniczała się do uczucia, nie 
bylibyśmy w stanie kochać w sposób stały i wierny, stanowić dla drugiego 
stabilnego punktu oparcia. Co więcej, nie potrafilibyśmy również kochać 
nieprzyjaciół. Trudno bowiem wyobrazić sobie, żeby ten, kto jest krzywdzony,  
a niejednokrotnie traktowany z najwyższym okrucieństwem, żywił względem 
swego oprawcy miłe uczucia. A przecież jesteśmy przekonani, że Jezus kochał 
swych katów. Dlatego, choć w miłości jest miejsce na emocje, ona sama znaczy 
coś więcej. Miłość to decyzja woli, postawa posiadania siebie w dawaniu siebie, 
gotowość do obdarowywania drugiego, aż po całkowity, bezinteresowny  dar  
z siebie. Do takiej miłości agape zachęca nas Jezus. Taką miłością w sposób 
absolutny Bóg kocha każdego z nas. Oremus 

Intencje mszalne na miesiąc październik 2021 

I Piątek 
01.10.2021 

7.00 † Franciszek Malarz (P) 

18.00 1. † Józefa Maruszczak (P) 
2. † Edward Chochór (P) 

I Sobota 
02.10.2021 

7.30 1. † Krystyna Zaręba (P) 
2. † Janina Gibas w 8 r. śm. 

18.00 † Helena z mężem i siostrzenicą 

Niedziela  
03.10.2021 

XXVII Niedziela Zwykła 
7.00 † Irena Małyszek (P) 

9.00 
1. † Franciszek i Bronisława, Ryszard i Maria  
       Żmudowie 
2. † Kazimierz Gasidło (P) 

11.00 
1. † Stanisława Goryl (P) 
2. † Kazimierz Magiera (P) 
3. Za Parafian  

17.00 † Franciszek Kasolik w 20 r. śm. 
Poniedziałek 
04.10.2021 

7.00 † Tomasz Gabryś (P) 
18.00 † Barbara Handy (P) 

Wtorek 
05.10.2021 

7.00 † ks. Jerzy Leśko 
18.00 † Maria Młocek (P) 

Środa 
06.10.2021 

7.00 † Aleksander Widomski (P) 

18.00 
1. † Franciszek Wadoń (P) 
2. † Maria Zając (P) 
3. † Stanisława i Rudolf Handzlik 

I Czwartek 
07.10.2021 

7.00 † Józef Matusiak (P) 
18.00 1. O Powołanie kapłańskie i zakonne od I Róży  
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    Kobiet Marii Łaciak 
2. † Zofia Pałosz w 3 r. śm. z mężem Bronisławem 

Piątek 
08.10.2021 

7.00 † Marian Dybał (P) 

18.00 1. † Stefan Puchała  
2. † Wanda Klima (P) 

Sobota 
09.10.2021 

7.00 † Zofia Pałosz (P) 

18.00 W int. Członkiń IX Róży Kobiet Grażyny Żurek  
o zdrowie, Boże Błog. i opiekę Matki Bożej 

Niedziela  
10.10.2021 
XXI Dzień 
Papieski 

XXVIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Helena Borak w 1 r. śm. (P) 

9.00 1. † Kazimierz i Helena Baścik  
2. Za Parafian 

11.00 1. † Zdzisław Drożdż z rodzicami  
2. † Jan i Teresa z córką i synami 

17.00 † Emilia Adamus (P) 
Poniedziałek 
11.10.2021 

7.00 † Maria Pierzchała (P) 
18.00 † Edward Chochór (P) 

Wtorek 
12.10.2021 

7.00 † Dominik Tatoń (P) 
18.00 † Czesław Woliński z rodzicami i bratem  

Środa 
13.10.2021 

Dzień 
fatimski 

7.00 † Małgorzata Skudrzyk  (P) 

18.00 
1. † Edward Graczyk  (P) 
2. † Edward i Kazimierz Tatoń 
3.  

 Czwartek 
14.10.2021 

7.00 † Franciszek Malarz (P) 

18.00 † Władysław Bies (P) 
† Halina i Andrzej Woźniak z dziećmi i zięciem 

Piątek 
15.10.2021 

7.00 † Józefa Maruszczak (P) 

18.00 
1. O zdrowie i Boże błog. dla IV Róży Kobiet Marii  
    Drożdż  
2. † Halina Malarz (P) 

Sobota 
16.10.2021 

7.00 † Genowefa Handzlik (P) 

18.00 
W int. Członkiń VII Róży Kobiet Kazimiery 
Góralczyk  o zdrowie, Boże Błog. i opiekę Matki 
Bożej 

Niedziela  
17.10.2021 

XXVIII Niedziela Zwykła 

7.00 O zdrowie i Boże błog. dla II Róży Mężów 
Włodzimierza Drożdża 

9.00 1. † Wanda Klima w 1 r. śm. z mężem Antonim 
2. † Stanisław Samojedny z żoną Ewą 

11.00 
1. W int. Pawełka z ok. 6 r. Urodzin o  Boże Błog.  
    i opiekę Anioła Stróża 
2. Za Parafian  

17.00 † Stanisława Dudzik z synem 



 

St
ro

na
14

 

Poniedziałek 
18.10.2021 

7.00 † Władysław Adamski (P) 
18.00 † Kazimierz Gasidło (P) 

Wtorek 
19.10.2021 

7.00 † Gertruda Gwóźdź 
18.00 † Helena Handzlik (P) (ul. Szkotnia) 

Środa 
20.10.2021 

7.00 † Benedykt Wołek (P) 

18.00 
1. † Helena Stanclik (P) w 1 r. śm. 
2. W int. Członkiń XI Róży Kobiet o Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej 

 Czwartek 
21.10.2021 

7.00 † Wiesław Ryłko (P) 

18.00 1. † Wiesław Fabia (P)  
2. † Dominik Tatoń (P) 

Piątek 
22.10.2021 

7.00 † Kazimierz Prus (P) 

18.00 1. † Józef Moskal (P) 
2. † Aniela Handzlik w 6 r. śm. 

Sobota 
23.10.2021 

7.00 † Franciszek Malarz (P) 
18.00 † Mieczysław Dusik w r. śm. 

Niedziela  
24.10.2021 

XXVIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Józefa Maruszczak (P) 

9.00 
1. W int. Alicji z ok. 3 r. Urodzin o Boże błog.  
    i opiekę Anioła Stróża  
2. † Helena Dyczkowska (P) 

11.00 
1. † Władysław Baścik  w 1 r. śm. 
2. † Maria Zając (P) 
3. Za Parafian  

17.00 † Maria Pierzchała (P) 

Poniedziałek 
25.10.2021 

7.00 † Józef Handzlik (P) 

18.00 1. † Kazimierz Wanio z rodzicami, synem i synową 
2. † Maria Szatanik w 1 r. śm. 

Wtorek 
26.10.2021 

7.00 † Jadwiga Handzlik (P) 
18.00 † Zofia Matejko (P) 

Środa 
27.10.2021 

7.00 † Józef Wrona (P) 

18.00 1. † Małgorzata Skudrzyk (P) 
2. † Krystyna Karkoszka (P) 

 Czwartek 
28.10.2021 

7.00 † Franciszek Wadoń (P) 

18.00 1. † Edward Chochór (P) 
2. † Zbigniew Konior (P) 

Piątek 
29.10.2021 

7.00 † Zofia Kliś (P) 

18.00 1. † Mirosław Olszowy (P) 
2. † Arkadiusz Koper (P) 

Sobota 
30.10.2021 

7.00 † Dominik Tatoń (P) 

18.00 W int. I i II Róży Czcicieli Najdroższej Krwi Pana 
Jezusa o zdrowie, Boże Błog. i opiekę Matki Bożej 
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XXI Dzień Papieski 
Niedziela, 10 października 2021 roku 

NIE LĘKAJCIE SIĘ 
Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Ta najbardziej chyba znana na 

świecie wypowiedź Jana Pawła II pochodzi z jego 
homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku 
podczas mszy świętej na placu św. Piotra 
w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat, homilii 
programowej dla kolejnych 27 lat działalności 
polskiego papieża. 
 „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież 
drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie występuje 
w drugiej części homilii papieża i wynika z całości 
tego, co Jan Paweł II chce powiedzieć słuchaczom. 
Aby zrozumieć znaczenie tego zdania musimy 
najpierw przyjrzeć się pierwszej części homilii, 
gdzie Jan Paweł II podkreśla swoją łączność ze 
św. Piotrem, pierwszym biskupem Rzymu 
i pierwszym papieżem. Jan Paweł II przypomina wyznanie wiary św. Piotra: „Tyś 
jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 16,16). Po tym wyznaniu wiary Chrystus 
wskazuje na przyszły prymat biskupa Rzymu tworząc w ten sposób strukturę 
swojego Kościoła: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie 

Niedziela  
31.10.2021 

XXVIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Stanisława Romik w 5 r. śm. 

9.00 1. † Brygida Wójcik z mężem Janem 
2. † Edward Graczyk (P) 

11.00 
1. † Teresa Musiał (P) 
2. † Irena Małyszek (P) 
3. Za Parafian  

17.00 † Kazimierz Gasidło (P) 

Poniedziałek  
1.11.2021 

Uroczystość Wszystkich Świętych  
7.00 † Aniela i Stanisław Handzlik 

9.00 1. † Helena Stanclik (P) 
2. † Michał Borutka (P) 

11.00 
1. † Józef Biłek z rodzicami i siostrą  
2. † Tadeusz Szatanik (P) 
3. Za Parafian  

14.30 † Za Zmarłych Parafian 
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objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ty jesteś Piotr 
[czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie 
przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na 
ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane 
w niebie” (Mt 16, 17-19).  W tym bardzo osobistym nawiązaniu do św. Piotra Jan 
Paweł II szuka drogi dla swojego rozpoczynającego się pontyfikatu. Możemy 
wskazać na kilka takich wskazówek, które potem będą rozwijane w kolejnych 
papieskich homiliach, listach, encyklikach i adhortacjach i które teraz – 
szesnaście lat po zakończeniu pontyfikatu Jana Pawła II – mogą służyć jego 
interpretacji i zrozumieniu. Wyznanie wiary św. Piotra miało swoje Boskie źródło: 
„Błogosławiony jesteś, Szymonie, 
synu Jony. Albowiem nie objawiły 
ci tego ciało i krew, lecz Ojciec 
mój, który jest w niebie”. Z 
przyjęcia tej łaski wiary przez 
pierwszego papieża tworzy się 
Kościół: „Ty jesteś Piotr [czyli 
Skała], i na tej Skale zbuduję 
Kościół mój, a bramy piekielne go 
nie przemogą”. To odniesienie do 
wiary św. Piotra i do jego misji 
pozwala nam zrozumieć, jak na 
swój rozpoczynający się pontyfikat 
patrzył Jan Paweł II. Tak jak posłuszeństwo wiary św. Piotra doprowadziło go do 
Rzymu, gdzie oddał życie za wiarę, tak wiara w prowadzenie Boże przyprowadziła 
do Rzymu papieża „z dalekiego kraju”. Istotą misji św. Piotra było wskazywanie 
na Chrystusa; tak również swoją misję pojmuje polski Papież: „Nikt jeszcze nie 
przybliżył Boga żywego ludziom, nikt Go nie objawił tak, jak to zrobił On sam 
[Chrystus]. W naszym poznaniu Boga, w naszym dążeniu do Boga jesteśmy zdani 
bez reszty na potęgę tych słów: ‘Kto mnie widzi, widzi Ojca’”. Jedynym celem 
misji Kościoła i nowego papieża jest wskazywanie na Chrystusa, a poprzez to 
odpowiadanie na ludzki głód Boga i pytanie o sens życia. (…) Jan Paweł II, 
podkreśla, że jedyna władza Kościoła polega na uczestnictwie w potrójnej władzy 
Chrystusa: kapłana, proroka i króla. Na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45), 
Kościół musi postrzegać swoją władzę jako służbę człowiekowi. W tej potrójnej 
służebnej władzy uczestniczą wszyscy ochrzczeni. Władza i posłanie jako służba. 
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Dopiero w świetle tej pierwszej części homilii Jana Pawła II możemy 
właściwie zrozumieć słowa rozpoczynające drugą część homilii: „Bracia i Siostry, 
nie lękajcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papieżowi 
i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej 
ludzkości. Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla 
Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych 
i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju!”. Celem Kościoła 
nie jest poszerzanie swojej doczesnej władzy, ale służba człowiekowi; 
wskazywanie na Chrystusa dla dobra człowieka.  

Odczytując na nowo papieską homilię po 32 latach należy postawić pytanie, 
czy Kościół jest wierny tej misji? Czy Kościół jako całość: wspólnota biskupów 
i kapłanów, zakonników i zakonnic, świeckich mężczyzn i kobiet rzeczywiście 
wskazuje na Chrystusa? Co przeszkadza w tej przezroczystości, dzięki której 
osoby szczerze szukające Boga, ale pozostające poza Kościołem mogłyby 
rozpoznać w nim „sakrament zbawienia”? Czy rzeczywiście Kościół służy? Czy 
służą polskie kurie diecezjalne, parafie i klasztory? Pytanie o służbę stawia 
jeszcze jedno bardziej podstawowe pytanie: o szacunek dla człowieka, dla 
każdego człowieka. Na ten fundamentalny warunek życia społecznego, a także 
powodzenia misji Kościoła w pluralistycznym społeczeństwie Jan Paweł II zwraca 
uwagę w ostatnich słowach swojej homilii, kiedy mówi: „zwracam się do 
wszystkich ludzi, do każdego 
człowieka (z jaką czcią apostoł 
Chrystusa musi wymawiać to słowo 
‘człowiek’)”. Żyjemy w coraz bardziej 
podzielonym świecie, gdzie głębokie 
różnice poglądów politycznych 
i etycznych sprawiają często, że ludzie 
nie mogą już ze sobą rozmawiać. 
W tym podzielonym i skłóconym 
świecie Kościół jest posłany do 
każdego człowieka i z każdym człowiekiem chce rozmawiać, bo każdego 
człowieka dosięga miłujące spojrzenie Chrystusa – Zbawiciela. Aby taka rozmowa 
była możliwa, w świecie, gdzie miejsce dialogu często zajmuje przemoc, Kościół 
musi być miejscem szacunku dla każdego człowieka. Czy rzeczywiście tak jest?  
Czy chrześcijanie wystarczająco jasno odcinają się od wszelkich postaw 
związanych z pogardą i nienawiścią? 

Bez postawienia tych trudnych pytań i udzielenia na nie szczerej 
odpowiedzi nie można przejść do drugiego pytania, które stawia inauguracyjna 
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homilia Jana Pawła II. To pytanie o drzwi, przestrzenie zamknięte ze strachu 
przed Chrystusem: polityczne, ekonomiczne i kulturowe. Te dwa pytania 
i zagadnienia są ze sobą  ściśle związane. Wielorakie są przyczyny tego, że drzwi 
przed Chrystusem są zamknięte, a ludzie i całe społeczności odwracają się od 
Kościoła i Ewangelii.  

Nierzadko przyczyną takich postaw jest widzenie, a często także bolesne 
doświadczenie, grzechu i zła w Kościele. Niewątpliwie, mamy również do 
czynienia z nierzetelnym i karykaturalnym przedstawianiem chrześcijan w mass-
mediach i kulturze popularnej. Dobro jest przemilczane i pomniejszane; upadki, 
słabości i grzechy są eksponowane jako jedyna prawda o Kościele. 
Konsumpcyjna, relatywistyczna i pragmatyczna kultura zwalnia ludzi ze stawiania 
sobie wysokich wymagań moralnych. Jak ukazuje Jan Paweł II w swojej 
inauguracyjnej homilii i w czasie całego pontyfikatu jedyną właściwą 
odpowiedzią Kościoła na rzeczywistość niechęci, odmowy słuchania Ewangelii 
i zamkniętych drzwi jest nawrócenie i prawda. Nawrócenie wszystkich 
chrześcijan jest konieczne, aby móc wskazywać na Chrystusa; cała prawda 
o Kościele, o jego cieniach i blaskach, małości i wielkości, jest konieczna dla jego 
wiarygodności. Kościół, który 
mówi do świata: „poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli” 
(J 8, 32), musi te słowa Chrystusa 
najpierw odnieść do siebie. 
Jedynie wiarygodny Kościół, 
wskazując na Chrystusa, może 
odpowiedzieć na każdy ludzki lęk, 
także na ten najpoważniejszy – 
lęk przed Bogiem i Chrystusem, 
odmowę słuchania Ewangelii 
i rzeczywistość zamkniętych serc. 
Jedynie Chrystus, który ma moc przechodzenia mimo drzwi zamkniętych 
i dotarcia nawet do zamkniętego serca może odpowiedzieć na inne ludzkie lęki: 
przed przyszłością, utratą pracy, chorobą, a ostatecznie śmiercią. Dlatego 
właśnie Jan Paweł prosi na koniec w swojej inauguracyjnej homilii: „Dzisiaj często 
człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. 
Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które 
zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą 
i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka!”. 

 Opracował o. prof. Jarosław Kupczak OP, 
Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie 
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Krzyżówka dla dorosłych 10/2021  
Rozwiązaniem krzyżówki dla 

dorosłych  
z gazetki nr 9/2021   

jest hasło: 
 „Módlcie się w każdym 

czasie .”  
Nagrodę wylosowały osoby: 

   Maria Puchała  
i Anna Baron. Gratulujemy!  

Hasło z krzyżówki nr 10/ 2021 
proszę nadsyłać do 20.10.2021, na adres 

mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do 
zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Różaniec NMP”.  

Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 
 
POZIOMO: 1. Szpital polowy, od imienia Łazarza; 5. „Umiem cierpieć biedę, umiem i …” (Flp 
4,12); 10. Liturgiczny zaczyna się Adwentem; 11. … wart jest Mszy; 12. … uczniów Jezusa są 
spisane w Łk 14,25-27; 13. … Mniejsza to teren wypraw misyjnych św. Pawła; 14. Prorok, 
przez którego Bóg upomniał Dawida (2 Sm 12); 16. Waluta europejska; 17. Skrót Listu do 
Rzymian; 18. W kościołach obejście prezbiterium; 19. Niedopalona resztka świecy; 21. … 
Apostolskie; 24. Rycerz, na którym można było polegać; 25. Zrobili w nim otwór przyjaciele 
paralityka (Mk 2,4); 27. Potocznie o Ruchu Światło-Życie; 29. Zajście, nieprzyjemne 
wydarzenie (z łac.); 30. „Zaczniecie (…) do drzwi” (Łk 13,25); 31. Jarmark, bazar;  
32. Narodowość Cyrusa (Dn 14,1); 35. Skrót Księgi Sofoniasza; 36. Potomek Lewiego;  
38. Rozdarty przez Samsona (Sdz 14,6); 39. Zero (z łac.); 41. Góra, na której Jozue zbudował 
ołtarz (Joz 8,30); 43. Twierdza na Podolu, miejsce zawiązania konfederacji w 1768 r.;  
45. Język Nowego Testamentu; 47. Dworski ceremoniał; 48. Skrót podziemnego Wojska 
Polskiego w czasie okupacji niemieckiej; 49. Skrót Księgi Abdiasza; 50. Modlitwa zamykająca 
obrzędy wstępne Mszy lub zbiórka pieniędzy; 51. Teść Kajfasza  
PIONOWO: 1. Miejsce morskiej klęski Turcji (7.10.1571 r.), z którym związane jest święto MB 
Różańcowej; 2. Niejedna w piosence lub wierszu; 3. Odmawiany w październiku; 4. Trzy 
Osoby Boskie; 5. … za oko; 6. Kolor pokutny; 7. „… wewnętrzna” – dzieło św. Teresy z Ávila; 
8. … albo przewóz; 9. „… się w pobożności” (1 Tm 4,7); 15. Jest nim Jezus; 17. Eden; 20. W 
kości; 21. Oto jest …, który dał nam Pan; 22. Pierwsza kobieta; 23. … wg św. Mateusza;  
24. „… rózgą zacnego to przeciw prawości” (Prz 17,26); 25. Dziesięć przykazań; 26. Nie 
zawsze brzmi dumnie; 27. Cesarz … III, w 1000 r. był w Gnieźnie; 28. Podróżował na nim św. 
Paweł, rozbił się koło Malty; 33. Żona Izaaka; 34. Ni brat ni …; 37. Ojciec Kisza (1 Sm 9,1);  
40. Gwałtowny deszcz; 42. Profan, świecki; 44. Znak pierwszych chrześcijan; 46. Niewolnik 
(ros.); 
 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Krzyżówka dla Dzieci 10/2021 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 9/2021  
jest hasło: „Łatwiej 

wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne niż 

bogatemu wejść do 
Królestwa Bożego.” 

Nagrodę wylosował 
    Kinga i Karol Żmudowie 
oraz Weronika Przygoda. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 10/2021 proszę 
nadsyłać do 20.10.2021 r. na adres mailowy: 

ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. Dla 
wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.: „Święty 

Franciszek z Asyżu”.  Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. 
Ks. Wacław 

 

Poziomo: 
4) skrzyżowanie o ruchu okrężnym 7) w piórniku obok ekierki   8) groźny w 

rzece 10) dodatkowe lekcje stanowiące pomoc w nauce   12) wysłany w 

kopercie 14) farba wodna 15) gotyk lub barok 17) zarządza gminą 

18) przeciwieństwo poziomu 20) stulecie 21) faza Księżyca 24) odmiana 

wyrazów przez przypadki i liczby 28) kupowana w kiosku 29) wśród grona 

nauczycielskiego 

Pionowo: 
1) pełen map 2) mieszkał w grocie pod Wawelem   3) drzewo iglaste 
4) intruz na psim ogonie 5) bieg rzeki 6) dojrzewa na drzewie  

7) …Kon- gresowe, utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego 9) odmienna 

część mowy 11) legendarny człowiek śniegu 13) zmagania na małym 

ekra- nie 16) wakacyjny miesiąc 19) wręczany zawodnikowi na podium 22) 

As- nyk, Małysz lub Mickiewicz 23) wyświetlany w kinie   25) spada na cztery 

łapy 26) wyjście piłki poza obręb boiska 27) głos rannego 

mailto:ketypodlesie@gmail.com


 

St
ro

na
23

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

St
ro

na
24

 

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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Kącik Humoru 
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Czas na wspomnienia 
1. W sobotę, 11 września wraz z Ministrantami, Lektorami, Scholką Dzieci 

Bożych i ich Rodzicami wyruszyliśmy  do sanktuarium Matki Bożej  
w Szczyrku na Górce. Po Mszy św. odbyła się multimedialna prezentacja  
o historii i znaczeniu sanktuarium. Następnie przeszliśmy do groty Matki 
Bożej, aby zawierzyć nas i nasze rodziny opiece Niepokalanej. Na 
zakończenie pielgrzymowania odbyła się  w naszym gronie wraz z rodzicami 
agapa. 
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Przy Grocie Matki Bożej 
 
Czas integracji  – relaks przy ognisku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

St
ro

na
32

 

2. W poniedziałek, 13 września  
podczas nabożeństwa  fatimskiego  

 na głowę figury Matki Bożej  
została nałożona odrestaurowana  

i pozłocona korona  
oraz pozłocony różaniec  

na jej ręce. 
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3. Oto Dzieci, które przez cały rok szkolny 2020/2021 wiernie uczestniczyły we 
Mszach św. w niedzielę i w święta. Dziewczynki zebrały najwięcej naklejek 
do książeczki liturgicznej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Klaudia Sordyl 
 
Natasza Kasolik 
 
          
 
 
 
                  Maja  Kliś 
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4. Nasza Parafia obchodziła imieniny Ks. Wacława (28 września) i imieniny ks. 
Michała (29 września)  

Trojgu Solenizantom służącym w naszej świątyni 
Księże Proboszczu – ks. Wacławie 
Niech Patron czuwa w każdej Twej sprawie 
I niech Cię chroni zawsze od złego 
Byś był Pasterzem dla ludu Twego. 
Z tego ołtarza ciągle czerp siły, 
Dla swych owieczek bądź zawsze miły. 
A wiernych Bogu większa gromada 
Tu w tej świątyni cześć Panu składa. 
Niech święty Viannej w tym Ci pomoże 
Na Twe Probostwo szczęść Tobie Boże. 
 
W tej świątyni dwa Michały 
Patrzą w ołtarz Bożej chwały. 
Jeden gra i śpiewa Bogu, 
Drugi u ołtarza progu, 
Czyli obaj służą Temu                        Św. Wacław, królewicz                  
W Trójcy nam Miłosiernemu.                            Praga             
I Najświętszej Naszej Pani                                   
Również Sercem są oddani.  
Od niedawna w tej świątyni 
Swą posługą tutaj czyni 
Wikariusz Michał tu nam dany,  
Który wszędzie był lubiany 
Niech tu też się dobrze czuje  
Niech Podlesie mu spasuje. 
By też został z osiem lat, 
By był dla nas kapłan brat. 
Święty Michale Archaniele 
Daj radości, szczęścia wiele. 
Obdarz łaską zdrowia Tego, 
Księdza nam przydzielonego. 
Organisto nasz Michale 
Chcemy byś grał tutaj stale.                św. Michał Archanioł 
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Życzymy Ci wszystkiego tego,                 
Zostań ojcem wnet kolego.                       

Kazimierz żmuda 28 września 2021 r. 
P.S.  
Są w kościele dwa Michały. 
Jeden większy drugi Mały, 
 A kościelny też nie duży 
Panu Bogu tutaj służy. 
Z parafialnej Rady Staszek 
Też nie wielki to jest ptaszek 
Proboszcz dużej zaś postury  
zawsze na patrzy z góry.  

. 
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Zapraszam na  
„KWADRANS  
DLA JEZUSA”  

we wtorek  
19 października.  

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 
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W czwartek, 23 września stolarz ze Starej Wsi przywiózł do naszej świątyni nowe 
siedzenia „Sedilia” dla kapłanów sprawujących liturgię oraz ministrantów 
posługujących przy ołtarzu, a także stolik na sprzęt liturgiczny. Koszt wykonania 
tej inwestycji wyniósł 9000 zł. Zwracam się do naszych Parafian z prośbą 
o wsparcie finansowe tego dzieła. Wszystkich darczyńców, osoby jak i rodziny, 
zamieścimy na głównym fotelu, na wygrawerowanej tablicy. 
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Plan nabożeństw różańcowych w październiku 2021 r. 
Dzień Godz.  Prowadzący: 

01.10.2021 I Piątek  17.30 Kandydaci do bierzmowania z ks. Michałem 
02.10.2021 I Sobota    7.30 Świecki Zakon Karmelitański 
03.10.2021 I Niedziela  16.30 I, II i III Róża Różańcowa  
04.10.2021 Poniedziałek  17.30 IV, V i VI Róża Różańcowa 
05.10.2021 Wtorek  17.30 X, XI i XII Róża Różańcowa 
06.10.2021 Środa  17.30 Apostolat Maryjny                           
07.10.2021 I Czwartek  17.30 Lektorzy i Ministranci z ks. Michałem  
08.10.2021 Piątek  17.30 Klasy 4 SP z ks. Wacławem 
09.10.2021 Sobota  17.30 VII, VIII i IX Róża Różańcowa  
10.10.2021 Niedziela 16.30 Świecki Zakon Karmelitański 
11.10.2021 Poniedziałek  17.30 I i II Róża Mężów i Koło„ Radio Maryja” 
12.10.2021 Wtorek  17.30 I i II Róża Rodziców w intencji Dzieci 
13.10.2021 Środa  17.30 Uczestnicy nabożeństwa fatimskiego  
14.10.2021 Czwartek  17.30 Lektorzy i Ministranci z ks. Michałem 
15.10.2021 Piątek  17.30 IV, V i VI Róża Różańcowa  
16.10.2021 Sobota  17.30 VII, VIII i IX Róża Różańcowa 
17.10.2021 Niedziela 16.30 Zelatorzy Róż Różańcowych 
18.10.2021 Poniedziałek  17.30 I, II i III Róża Różańcowa 
19.10.2021 Wtorek  17.30 Oaza Rodzin 
20.10.2021 Środa  17.30 Dzieci klas 3 SP z rodzicami z ks. Wacławem 
21.10.2021 Czwartek  17.30 Uczniowie klas VII SP z ks. Michałem 

22.10.2021 Piątek  17.30 Czciciele Najdroższej Krwi Pana Jezusa 
Chrystusa 

23.10.2021 Sobota  17.30 I i II Róża Rodziców w intencji Dzieci 
24.10.2021 Niedziela 16.30 Apostolat Margaretka 
25.10.2021 Poniedziałek  17.30 Dzieci klas 3 SP z rodzicami z ks. Wacławem 
26.10.2021 Wtorek  17.30 Klasy 4 SP z ks. Wacławem 
27.10.2021 Środa  17.30 Apostolat Maryjny                           
28.10.2021 Czwartek  17.30 X, XI i XII Róża Różańcowa  
29.10.2021 Piątek  17.30 Kandydaci do Bierzmowania z ks. Michałem 
30.10.2021 Sobota 17.30 Czciciele Najdroższej Krwi Pana Jezusa 

Chrystusa Oaza Rodzin 
31.10.2021 Niedziela 16.30 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 18 października po każdej Mszy 
św. w zakrystii. Wypominki roczne są odmawiane w każdą 
niedzielę przed każdą Mszą św. a jednorazowe odmawiane 
przed mszą wieczorną w listopadzie. 
 

Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 
Proszę telefonicznie kontaktować się z księdzem 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. 
Godziny urzędowania kancelarii parafialnej: 

Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 
Wtorek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od    8.00 do  8.30 
Środa – ks. Michał – tel.: 33 / 841 05 45 od 19.00 do 19.30 
Czwartek – ks. Michał – 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 dzwoniąc na 

telefon komórkowy:  797279788 

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;  

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

http://www.ketypodlesie.pl/

	Poziomo:
	Pionowo:

