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Łaska darem miłości Boga 
Pismo Święte mówi nam, że w niebie czeka na nas dziedzictwo o wiele 
przewyższające to wszystko, co moglibyśmy otrzymać na tej ziemi. To 
dziedzictwo, „zachowane dla nas 
w niebie”, jest „niezniszczalne i 
niepokalane, i niewiędnące” (por. 
1 P 1,4). Innymi słowy, twoje 
imię widnieje w testamencie 
Boga, a pod nim wypisane są 
rozmaite przeznaczone ci 
„bogactwa”: wolność od każdego 
grzechu i jakiegokolwiek wstydu, 
miejsce w niebie przygotowane 
dla ciebie przez samego Jezusa (J 
14,2), godność syna lub córki 
Boga, a przede wszystkim 
możliwość ujrzenia Jezusa twarzą w twarz i oddania Mu chwały. Skąd ta 
pewność, że Bóg przeznaczył dla nas tak wspaniałe dziedzictwo? Stąd, że On już 
zaczyna go nam udzielać! Św. Paweł pisze, że dar Ducha Świętego jest 
„zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni 
własnością Boga” (Ef 1,14). Pomyśl tylko – miłość, pokój i błogosławieństwo 
Boga, jakich już doświadczasz, to zaledwie przedsmak tego, co cię czeka. Św. 
Katarzyna Sieneńska napisała kiedyś: „Cała droga do nieba jest niebem, gdyż 
Jezus powiedział: «Ja jestem drogą»”. Tak więc zmierzając do naszej niebieskiej 
ojczyzny, już teraz zaczynamy jej doświadczać. Zastanówmy się, w jaki sposób 
możemy już teraz otrzymać tyle naszego niebieskiego dziedzictwa, ile tylko 
możliwe i jak w naszej zwykłej, ziemskiej codzienności możemy prowadzić życie 
obywateli nieba. 
 
▌„WIERZĘ” 
„Wierzę w Boga Ojca…”. Słowa Credo wypowiadamy podczas każdej 
niedzielnej Mszy świętej i ogólnie rzecz biorąc, zgadzamy się wewnętrznie  
z tym, co mówimy. Mimo to jednak czasami czujemy się jak ten mężczyzna, 
który zawołał do Jezusa: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” (Mk 9,24).  
W sposób szczególny dotyczy to naszej wiary w obietnicę nieba. Problemy  
i troski codziennego życia pochłaniają nas czasami do tego stopnia, że 
skoncentrowani na ojczyźnie ziemskiej, tracimy z oczu tę niebieską. Lub co 
gorsza, przytłoczeni wielością życiowych doświadczeń i wyzwań, dochodzimy do 
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wniosku, że Bóg wcale nie ma doskonałego i 
odwiecznego planu na nasze życie, a my sami 
jesteśmy po prostu zbyt słabi i grzeszni, by 
kiedykolwiek okazać się godnymi nieba. 
Dlatego jest bardzo ważne, byśmy codziennie 
wyznawali naszą wiarę: „Wierzę, że Jezus 
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie 
otworzył przede mną niebo. Ufam, że Jezus 
wypełnia wszystkie obietnice Boga – także tę 
obietnicę, że weźmie mnie do siebie. Mam 
pewność, że jeśli będę starał się trwać blisko 
Jezusa, pewnego dnia połączę się z Nim i 
moimi bliskimi w niebie”. Na Ostatniej 
Wieczerzy Jezus powiedział swoim uczniom, że idzie do nieba przygotować dla 
nich miejsce: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i 
zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,3). Jest to 
obietnica, na którą zawsze możemy liczyć. Uwierz więc, że Jezus przygotowuje 
dla ciebie miejsce w niebie. Zaufaj, że On pragnie obdarzyć cię życiem wiecznym 
jeszcze bardziej, niż ty chcesz je otrzymać! Gdy potraktujesz na serio obietnicę 
nieba, będzie ci łatwiej żyć w pokoju na ziemi. Życie ziemskie, jakie otrzymałeś 
od Boga, przyniesie ci więcej radości, nadziei i spełnienia. Będziesz miał więcej 
siły do pokonywania pokus i więcej cierpliwości do samego siebie – a także do 
tych, wśród których żyjesz. Będziesz w jakimś sensie żył życiem nieba na ziemi! 
 
▌ TOCZ WALKĘ!  
Świadomość, że czeka na nas niebieskie dziedzictwo, motywuje nas do życia  
w sposób miły naszemu niebieskiemu Ojcu. Przekonanie, że naszą prawdziwą 
ojczyzną jest niebo, pomaga nam „zadawać śmierć” temu, co trzyma nas  
w niewoli tego świata: „rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy  
i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem” (Kol 3,5). Walka przeciwko 

grzechowi jest świętą 
batalią, w której każde 
zwycięstwo przybliża nas 
do nieba. Czy pamiętasz 
Ewangelię o kuszeniu 
Jezusa w czasie Jego 
czterdziestodniowego postu 
na pustyni? Św. Łukasz 
mówi nam, że Jezus 
powrócił z tej próby „mocą 
Ducha” (Łk 4,14). To samo 
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dzieje się z nami za każdym razem, gdy stanowczo opieramy się pokusom. 
Otrzymujemy moc Ducha Świętego, który napełnia nas łaską i umacnia do dalszej 
walki. Czy to nie pokrzepiające, że w tej walce nie jesteś zdany na siebie? Już 
samo pragnienie unikania grzechu jest znakiem, że Duch Święty rozbudza w tobie 
tęsknotę za niebem – za tym miejscem, gdzie wreszcie nie będzie już ani grzechu, 
ani wstydu. A jeśli zdarzy ci się popaść w grzech, wciąż możesz czerpać pociechę 
z faktu, że Bóg nie pozbawia cię twego dziedzictwa. Choć jest ono dla ciebie 
przysłonięte przez grzech, nie zmienia to faktu, że Bóg cię kocha i głęboko 
pragnie, abyś był z Nim przez całą wieczność. Zawsze jest gotów ci przebaczyć, 
kiedy się do Niego zwrócisz, nawet siedemdziesiąt siedem razy. Zawsze jest 
gotów uzdrowić cię wewnętrznie, gdy odsłonisz przed Nim swoje zranienia. 
Zawsze jest gotów przygarnąć cię do siebie, gdy zrobisz choćby jeden krok w 
Jego stronę. Nie zniechęcaj się więc, ale bądź uczciwy wobec Pana  
i stawiaj czoło grzechowi. Co wieczór proś Ducha Świętego, aby pomógł ci 
zobaczyć twoje niedociągnięcia w danym dniu. W jakich sytuacjach zabrakło ci 
miłości w myślach, słowach i uczynkach? Powierz te sytuacje Panu i proś Go  
o przebaczenie. I pamiętaj, że On nigdy nie odmówi ci swego miłosierdzia. 
Postanów też sobie regularnie przystępować do sakramentu pokuty. Niech łaska 
tego sakramentu obmyje cię do czysta. Niech sam Jezus, w osobie kapłana, 
zapewni cię o całkowitym przebaczeniu wszystkich twoich grzechów. Czyste 
sumienie i wolność od wszystkiego, co oddziela cię od Boga, to także część 
twego niebieskiego dziedzictwa.  
 
▌ NIE PODDAWAJ SIĘ LĘKOWI 
Podczas swoich podróży misyjnych św. Paweł często stawał oko w oko ze 
śmiercią. Oto jak opisał swoje doświadczenia: „Przez Żydów pięciokroć byłem 
bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz 
kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc 
przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach 
na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od 
własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach  
w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na 
morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci” (2 Kor 11,24-26). Jednak 
żyjąc w cieniu śmierci, Paweł nie był nią przerażony. Jak pisał do Kościoła w 
Filippi: „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk (...) Z dwóch 
stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; 
pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was” (Flp 1,21.23-
24). Paweł mógł tak powiedzieć dlatego, że głęboko wierzył w to, czego Jezus 
dokonał na krzyżu. Ufał Bożym obietnicom, a ta ufność napełniała Go odwagą  
i radością. Bóg dał nam tę samą obietnicę. Jesteśmy obywatelami nieba. To 
znaczy, że nie musimy już bać się śmierci! Oczywiście w każdym z nas kres 
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ziemskiego życia budzi niepewność i niepokój; jest to naturalna ludzka reakcja. 
Kiedy jednak ogarnia cię lęk, możesz zwrócić się do Pana w modlitwie: „Jezu, 
pragnę być z Tobą. Wiem, że niebo jest o wiele lepsze niż ten świat. Mimo to 
pozostanę tu, gdzie jestem, jak długo zechcesz. Będę dalej kochał tych, których 
mi dałeś, modlił się za tych, którzy przeżywają trudności, i wspierał tych, którym 
jestem w stanie pomóc”. 
 
▌ WIZJA NIEBA 
Teraz zamknij oczy i spróbuj wyobrazić sobie, co się stanie, gdy wejdziesz do 
królestwa niebieskiego. Wyobraź sobie, że przechodzisz ze świata, w którym 
cierpiałeś i byłeś kochany w sposób niedoskonały, do świata, w którym jesteś 
kochany w sposób doskonały i gdzie nie ma żadnego bólu czy łez. Wyobraź 
sobie, że oglądasz Boga twarzą w twarz i doznajesz radości, której zaledwie 
przedsmak odczuwałeś na tej ziemi. Wreszcie znalazłeś się w domu! Takie jest 
dziedzictwo, które czeka na ciebie w niebie i do którego masz dostęp już tu, na 
ziemi. Bóg już tutaj mieszka: w Kościele, w pięknie stworzenia, w ludziach, 
których kochasz i w twoim sercu. Nigdy nie zapominaj o tym, że masz już 
obywatelstwo nieba. Nigdy nie zapominaj o tym, co uczynił dla ciebie Jezus, 

który zwyciężył śmierć i otworzył przed tobą bramy nieba. I że On pragnie 
powiedzieć do ciebie: „Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43)! ▐ 
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Krótkie medytacje 
 

XXIII Niedziela Zwykła – 4 września 2022 r. 
Łk (14,25-33). Wielkie tłumy szły  

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

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

i siebie samego, nie może być moim uczniem. 
Kto nie dźwiga swego krzyża,  a idzie za Mną, 

ten nie może być moim uczniem. Bo któż  
z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie 

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

z niego: ≪Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć≫. Albo jaki 
król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw  

i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który  
z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia 

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

posiada, nie może być moim uczniem”. 
Zaryzykować dla Jezusa…. 

Ojcowie Kościoła, zwłaszcza z pierwszych wieków chrześcijaństwa,  
w Chrystusie odnaleźli wcieloną mądrość, o której mówią księgi Starego 
Przymierza powstałe w ostatnich wiekach przed przyjściem na świat Syna 
Bożego. Wcielona Mądrość, Prawda, Światłość, Słowo-logos to Osoba, która 
pragnie zaprowadzić człowieka do pełni życia i zaprasza na drogę szczęścia, 
którego zaczynamy smakować już tutaj na ziemi. Właśnie ta wcielona Mądrość 
przekazuje w Ewangelii sekret szczęścia, który wydaje się przeczyć nie tylko 
zdrowemu rozsądkowi, ale także innym biblijnym tekstom natchnionym. Mówi 
do nas dzisiaj: „Nie wystarczy do Mnie przyjść, we Mnie uwierzyć. Trzeba na 
moją miłość odpowiedzieć taką miłością, takim oddaniem siebie i wszystkiego, 
czym jesteś, co jest twoim życiem, że inne twoje miłości, do żony, męża, dzieci  
i rodziców, do przyjaciół, nauczycieli i wychowawców, którzy nadali kształt 
twemu życiu, wydadzą się czymś tak odległym, jak nienawiść od prawdziwej 
miłości”. Jezus, który jest miłością, nie nakazuje nam nienawidzić. Wymaga 
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jednak tylko i aż takiej miłości do Niego, że wszystkie odniesienia do ludzi, nawet 
świętych i dla nas najważniejszych, wydają się czymś nieznaczącym. W praktyce 
chodzi o to, aby każdego dnia wybierać i czynić to, co Jemu się podoba, uczyć 
się poprzestawać na Jego miłującym spojrzeniu. Sekret szczęścia polega na 
budowaniu relacji z Jezusem, a nie na przypisaniu Mu w swoim życiu jednie roli 
lekarza, uzdrowiciela, ratownika z opresji czy pocieszyciela. Przekazując nam tę 
trudną naukę, Chrystus-wcielona Mądrość pragnie uratować nas przed głupotą 
budowniczego, który zaczął budowlę, ale jej nie dokończył, ponieważ wyznaczył 
Panu Bogu rolę wprawdzie wszechmogącego, ale tylko pomocnika.  Oremus 
 
XXIV Niedziela Zwykła – 11 września 2022 r. 

 Łk (15,1-32). W owym czasie 
przybliżali się do Jezusa 

wszyscy celnicy i grzesznicy, 
aby Go słuchać. Na to 

szemrali faryzeusze i uczeni 
w Piśmie, mówiąc: „Ten 

przyjmuje grzeszników i jada  
z nimi”. Opowiedział im 

wtedy następującą 
przypowieść:   

„Któż z was, gdy ma sto 
owiec, a zgubi jedną z nich, nie  

zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie 
idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze 

z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół  
i sąsiadów i mówi im: ≪Cieszcie się ze mną, bo znalazłem 

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

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

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

samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu 
jednego grzesznika, który się nawraca”. Powiedział też: „Pewien człowiek miał 

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

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

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

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

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

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

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

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

I zaczęli się weselić. 
Dać się odnaleźć… 

Grzech i miłosierdzie, przestępstwo i litość, bałwochwalstwo i przebaczenie 
– oto paradoksy królestwa Bożego. Ludzka rzeczywistość, tak bardzo naznaczona 
przemocą, egoizmem, chorymi ambicjami, żądzą władzy, niepohamowanym 
korzystaniem z dóbr tego świata, małostkowością i obojętnością, spotyka się 
stale z niepojętą dla nas cierpliwością Boga, który stale oczekuje na powrót 
marnotrawnych synów. Bezwarunkowe przebaczenie ojca wydaje się przejawem 
jego naiwności, a zostawienie przez pasterza  całego stada, by szukać jednej 
zbuntowanej, zagubionej owcy, wyrazem bezmyślności. Odsłania się tutaj 
niezwykła tajemnica boskiej rezygnacji z własnej chwały i świętości na rzecz 
odnalezienia choćby resztki dobra w tym, co zdawało się być utracone. 
Nazywamy to miłosierdziem. Jakże inaczej ludzie reagują na zło... Nam 
wszystkim, jak starszemu synowi z przypowieści, zdarza się przeżywać zgorszenie 
z powodu zła, które wybierają albo czynią inni ludzie, przyjmować postawę 
dystansu, a nawet odseparowania, aby mieć wrażenie, że ze złem nie mamy nic 
wspólnego. Niezaprzeczalnie jedyną racją, aby nadal ten świat istniał, jest miłość 
Boga do Jego stworzeń, a nie ich zasługiwanie na tę miłość. Dlatego Mojżesz, 
wstawiając się u Boga za swoim ludem, który dopuścił się bałwochwalstwa, może 
odwołać się wyłącznie do tej miłości. Dzięki niej Izraelici zostali wyzwoleni  
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z niewoli egipskiej. Doświadczając swojej słabości i grzeszności, nie pozostaje 
nam nic innego, jak tylko odwołać się do miłości Boga objawionej w Jezusie 
Chrystusie. Jej owocem jest dar Ducha Świętego. Udzielony już w sakramencie 
chrztu świętego, odnawia nas w sakramencie pokuty, ożywia w Eucharystii  
i umacnia w sakramentach powołania chrześcijańskiego. Miłość Boga jest 
źródłem naszego życia w doczesności i nadzieją na życie wieczne. Oremus  
 

XXV Niedziela Zwykła – 18 września 2022 r. 
Łk (16,1-13). Jezus powiedział 
do uczniów: „Pewien bogaty 

człowiek miał rządcę, którego 
oskarżono przed nim, że trwoni 

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

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

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

siebie: ≪Co ja pocznę, skoro 
mój pan odbiera mi zarządzanie? 

Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co 
uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od 

zarządzania≫. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana 
 i zapytał pierwszego: ≪Ile jesteś winien mojemu panu? ≫. Ten odpowiedział: 

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

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

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

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

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

prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem 
nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom 
panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo 
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z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć 
 Bogu i Mamonie!”. 

Komu służę? 
Kiedy przychodzi ludziom wierzącym mierzyć się z tematyką ekonomii, 

spraw politycznych, oceny porządku życia społecznego, instytucji  
samorządowych czy nawet państwowych, natychmiast znajdujemy się  
„w Kościele, który miesza się do polityki”. Taka narracja zdaje się odbierać 
jakiekolwiek prawo do  krytykowania nadużyć pracodawców wobec 
bezbronnych, źle opłacanych pracowników, systemu nieuzasadnionych zwolnień, 
przemocy państwa wobec obywateli w postaci wysokich podatków albo 
nieuzasadnionego rozdawnictwa środków publicznych. Formuła „Kościoła, który 
miesza się do polityki” pozbawia możliwości nazywania niemoralnych zachowań 
elit politycznych, podważania ustawodawstwa łamiącego Boży porządek rzeczy 
czy uzasadniania swoich wyborów moralnych Biblią, którą współczesność uważa 
za orędzie przestarzałe czy, w języku libertyńskim, za wręcz faszyzujące. Właśnie 
w orędziu biblijnym słyszymy dzisiaj Pawłową zachętę do modlitwy za wszystkich 
ludzi, również sprawujących władzę, oraz rezygnację z gniewu i sporów; słyszymy 
twarde słowa Amosa w obronie wykorzystywanych i bezbronnych, a nade 
wszystko Jezusowe nauczanie, aby postawić człowieka ponad dobrami 
materialnymi, a te wykorzystać do budowania relacji wzajemnego szacunku, 
przyjaźni i wspólnoty. Jeśli nawet to wzbudzi niechęć czy ostentacyjną  
i agresywną krytykę, to w sprawach ważnych dla dobra społeczeństwa, 
poszczególnych osób, a przede wszystkim ocalenia dóbr duchowych, uczniowie 
Chrystusa, tworzący wspólnotę Kościoła, muszą przyjąć stanowisko Prymasa 
Tysiąclecia z 1953 roku: „Non possumus”. Oremus 

XXVI Niedziela Zwykła – 25 września 2022 r. 
Łk (16,19-31). Jezus 

powiedział do faryzeuszów: „Żył 
pewien człowiek bogaty, 

który ubierał się w purpurę  
i bisior i dzień w dzień ucztował 

wystawnie. U bramy jego 
pałacu leżał żebrak pokryty 

wrzodami, imieniem Łazarz. 
Pragnął on nasycić się 

odpadkami ze stołu bogacza. 
 A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli 

go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc 
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męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego 
łonie. I zawołał: ≪Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby 

koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię 
w tym płomieniu≫. Lecz Abraham odrzekł: ≪Wspomnij, synu, że za życia 

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

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

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

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

Odpowiedział mu: ≪Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś  
z umarłych powstał, nie uwierzą≫”. 

Na jaką nagrodę zasługuję? 
Bogacz, będąc w otchłani, prosi Abrahama, by posłał Łazarza do jego braci: 

„niech ich ostrzeże...”. Wyraża oczekiwanie, że Łazarz nie tylko zaświadczy, ale 
także złoży uroczyste świadectwo wobec jego braci. Oczekuje, że da świadectwo, 
które przeszyje ich tak, że się nawrócą. Z użytego tu w Ewangelii czasownika 
„diamartyromai” św. Łukasz skorzysta kilkakrotnie, relacjonując posługę 
świętych Piotra i Pawła. A może i my, jak ten bogacz, oczekujemy na jakiegoś 
Piotra, który w naszej Jerozolimie w wielu słowach będzie dawał świadectwo  
i napominał nas, byśmy ratowali się z przewrotnego pokolenia (Dz 2,40); na 
jakichś Piotrów i Janów, którzy w naszej Samarii zaświadczą i opowiedzą słowo 
Pana (Dz 8,25); na jakiegoś Pawła, który dniem i nocą będzie uczył, nawołując do 
nawrócenia do Boga i do wiary w Pana Jezusa (Dz 20,21). Tak, potrzebujemy  
i dziś apostołów, którzy, jak Paweł, będą pragnąć tylko jednego: byle dokończyć 
biegu i posługiwania, które otrzymali od Pana Jezusa, byle dać świadectwo  
o Ewangelii łaski Bożej (Dz 20,24). Takich, którzy zgodnie z wolą Boga (Dz 23,11) 
będą to czynić do końca, w jakimś Rzymie, przytaczając świadectwa i przekonując 
o Jezusie na podstawie Mojżesza i Proroków (Dz 28,23). Potrzebujemy 
świadectwa, które otworzy nam oczy, jak uczniom z Emaus, byśmy zobaczyli 
Syna Człowieczego towarzyszącego nam w codzienności. Potrzebujemy słowa 
Bożego, które otworzy nam oczy na człowieka żyjącego obok nas, a wciąż przez 
nas niezauważonego. Potrzebujemy... A Bóg je daje: „Mają Mojżesza i Proroków, 
niechże ich słuchają”. Obyśmy odkryli i przyjęli te osoby i te rożne sposoby, przez 
które Bóg chce otwierać nasze oczy na drugiego człowieka!  Oremus 
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Intencje na wrzesień 2022 

I Czwartek 
01.09.2022 

7.00 † Janusz Wadoń (P) 

8.00 W int. Uczniów, rodziców, nauczycieli i Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej 

18.00 1. † Jan Mleczko (P) 
2. † Maria Zeman (P) 

I Piątek 
02.09.2022 

7.00 † Jan Niemczyk (P) 

18.00 1. † Franciszek Malarz (P) 
2. † Halina Malarz (P) 

I Sobota 
03.09.2022 

7.00 
1. † Barbara Handy (P) 
2. † Franciszek Żmuda z żoną Bronisławą i synową 
Marią 

18.00 † Aniela Sanetra (P) 

Niedziela 
04.09.2022 

 
 

XXIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Tadeusz Kudziełko (P) 

9.00 
1. † Helena Dyczkowska (P) 
2. † Ludwik Pająk (P) 
3. † Kazimiera Tąga (P) 

11.00 
1. † Franciszek Komorek z żoną i zięciem 
2. † Władysław Koczur z rodzicami i teściami 
3. Za Parafian  

17.00 † Zbigniew Stuglik (P)  
Poniedziałek 
05.09.2022 

7.00 † Jerzy Czarnik (P) 
18.00 † Helena Konderak 

Wtorek 
06.09.2022 

7.00 † Janusz Kózka (P) 
18.00 † Edward Graczyk (P) 

Środa 
07.09.2022 

7.00 † Aniela i Jan Sieńko z córką Donatą 

18.00 
1. † Zofia i Tadeusz Wasztyl  
2. † Zofia Matejko (P) 
3. † Zygmunt Śliwa (P) 

Czwartek 
08.09.2022 

7.00 † Zofia Pałosz (P) 

18.00 1.† Benedykt Skudrzyk (P) 
2.† Maria Dusik (P) 

Piątek 
09.09.2022 

7.00 † Irena Małyszek (P) 

18.00 1. † Władysław Jurzak (P) 
2. † Genowefa Jurowska (P) 

Sobota 
10.09.2022 

7.00 1. † Józef Koper (P) 
2. † Maria Jurek z mężem 

18.00 † Jan Niemczyk (P) 
Niedziela 

11.09.2022 
 
 

XXIV Niedziela Zwykła 
7.00 W pewnej intencji 

9.00 1. † Janusz Wadoń (P) 
2. † Stanisław Honkisz w 1 r. śm. z żoną Marią 
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3. † Stanisław Szczepańczyk (P) 

11.00 

1. † Tadeusz Szatanik (P) 
2. W int. Karola z ok. 3 r. Urodzin o Boże błog.  
     i opiekę Anioła Stróża 
3. † Stanisława i Tadeusz Romik  
4. Za Parafian 

17.00 † Jerzy Pochopień   
Poniedziałek 
12.09.2022 

7.00 † Barbara Sławińska z synem Marcinem 
18.00 † Marek Fabia (P) 

Wtorek 
13.09.2022 
Dzień Fatimski 

7.00 † Maria Pękala (P) 
18.00 † Helena Kubaszko (P) w 1 r. śm. 

Środa 
14.09.2022 

Święto 
Podwyższenia 

Krzyża Świętego 

7.00 † Wiktor Czarnik (P) 

18.00 
1. † Kazimiera Prus (P) 
2. † Kazimiera Tąga (P) 
3. † Bronisława Pakuła (P) 

Czwartek 
15.09.2022 

7.00 † Benedykt Skudrzyk (P) 

18.00 1. † Władysław Bies (P) 
2. † Józefa Kozieł (P) 

Piątek 
16.09.2022 

7.00 † Marian Gibas w 17 r. śm. 

18.00 1.† Tadeusz Małyszek (P) 
2.† Zofia Komendera (P) 

Sobota 
17.09.2022 

7.00 † Michał Borutka (P) 
18.00 † Tomasz Matachowski (P) 

Niedziela 
18.09.2022 

 
 

XXV Niedziela Zwykła 
7.00 † Józef Jarnot w 10 r. śm. 

9.00 

1. † Władysława Jurzak (P) 
2. † Eustachy i Władysława Baścik  
3. W int. Julii z ok. 18 r. Urodzin, jako 
podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej 

11.00 

1. † Tadeusz Pędrak  
2. † Kazimierz i Danuta Byrscy 
3. † Czesława i Marian Nycz 
4. Za Parafian 

17.00 † Władysława Wojtusiak  
Poniedziałek 
19.09.2022 

7.00 † Maria Pękala (P) 
18.00 † Mieczysław Borak z synem i wnukiem 

Wtorek 
20.09.2022 

7.00 † Józef Moskal (P) 
18.00 † Jan Wójcik (P) 

Środa 
21.09.2022 

7.00 † Jan Niemczyk (P) 

18.00 1. † Stefania i Jan Pudełko  
2. † Tadeusz Kudziełko (P) 
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3. † Maria Dusik (P) 
Czwartek 

22.09.2022 
7.00 † Maria Pękala (P) 
18.00 † Ludwik Pająk (P) w 1 r. śm. 

Piątek 
23.09.2022 

7.00 † Halina Malarz (P) 

18.00 1. † Roman Tylko (P) 
2. † Genowefa Jurowska (P) 

Sobota 
24.09.2022 

7.00 † Stanisław Szczepańczyk (P) 
18.00 † Stanisław Wicherek w 14 r. śm. 

Niedziela 
25.09.2022 

 
 

XXVI Niedziela Zwykła 

7.00 W int. członków I Róży Mężów Jana Fabii oraz ich 
rodzin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

9.00 

1. † Tadeusz Małyszek (P) 
2. † Kazimierz Smolec w r. śm. 
3. W int. członkiń VIII Róży Kobiet Anny Wawak oraz 
ich rodzin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

11.00 

1. † Ks. Wiktor Fabia z rodzicami 
2. † Wanda Śliwa (P) 
3. † Paweł Szczepańczyk (P) 
4. Za Parafian  

17.00 † Genowefa Handzlik (P)  
Poniedziałek 
26.09.2022 

7.00 † Maria Zeman (P) 
18.00 † Krystyna Zaręba (P) 

Wtorek 
27.09.2022 

7.00 † Marek Fabia (P) 
18.00 † Franciszek Malarz (P) 

Środa 
28.09.2022 

7.00 † Maria Pękala (P) 

18.00 
1. W int. ks. Wacława z ok. Imienin 
2. W int. ks. Michała z ok. Imienin  
3. W int. organisty Michała z ok. Imienin 

 Czwartek 
29.10.2022 

7.00 † Dominik Tatoń (P) 

18.00 1. † Aniela Sanetra (P) w 1 r. śm. 
2.  

Piątek 
30.09.2022 

7.00 † Józef Koper (P) 

18.00 1. † Małgorzata Skudrzyk (P) w 3 r. śm. 
2. † Jerzy Czarnik (P) 

I Sobota 
01.10.2022 

7.00 † Władysław Jurzak (P) 

18.00 W int. członkiń X Róży Kobiet Anny Baron oraz ich 
rodzin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

Niedziela 
02.10.2022 

 
 

XXVII Niedziela Zwykła 
7.00 † Stanisława Sławińska w 20 r. śm. 

9.00 
1. † Maria Zeman (P) 
2. † Józefa Kozieł (P) w 1. r. śm. 
3. † Franciszek Kasolik w r. śm. 

11.00 1. † Krzysztof Góra w r. śm. 
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Msze święte pogrzebowe, które zostaną odprawione w listopadzie br., 

jako Msze gregoriańskie w Misyjnym Seminarium  

Księży Werbistów w Pieniężnie: 

1. † Jan Niemczyk – od 1 do 30 listopada;  
2. † Wanda Śliwa – od 1 do 30 listopada;  
3. † Maria Dusik – od 1 do 30 listopada; 
4. † Paweł Szczepańczyk – od 1 do 30 listopada. 

Co to jest łaska? 
Zbawienie możemy otrzymać, jeżeli spełniamy wolę Boga i zachowujemy 

Jego przykazania. Ażebyśmy to mogli uczynić, Bóg udziela nam ze swej strony 
pomocy, czyli obdarza nas swą łaską. Pan Bóg daje ludziom różne dary. Jednych, 
jak np. zdrowia, pokarmu, odzienia, potrzebujemy dla ciała, innych, jak pamięci, 
zdolności, dla duszy. Te wszystkie dary, które są potrzebne lub pożyteczne dla 
życia ziemskiego, czyli doczesnego, nazywamy darami przyrodzonymi lub 
naturalnymi. Obok tych darów naturalnych istnieje jeszcze inny dar Boży, który 
służy do tego, byśmy mogli osiągnąć szczęście, czyli zbawienie wieczne w niebie. 
Pan Bóg udziela go naszej duszy w sposób dla nas niewidzialny. Naszymi siłami 
nie możemy tego daru osiągnąć 
ani wysłużyć naszymi dobrymi 
uczynkami. Bóg udziela go 
ludziom ze względu na zasługi 
Jezusa Chrystusa. Zbawiciel 
przebłagał Boga swym życiem, 
męką i śmiercią wysłużył dla 
wszystkich ludzi ten wielki dar 
Boży. Ten niewidzialny, czyli 
wewnętrzny dar, niezasłużony, 
nadprzyrodzony, który nam Pan 
Bóg daje dla zasług Jezusa 

2. † Józef Wrona w r. śm. 
3. W int. Niny z ok. 13 r. Urodzin o Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej 
4. Za Parafian 

17.00 † Z rodziny Janikowskich i Orlickich  
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Chrystusa, aby nas zbawić, nazywamy łaską Boską. 
                Łaska Boska jest: uczynkowa i uświęcająca. 

Łaska uczynkowa 
Łaska uczynkowa jest to pomoc, której Bóg udziela człowiekowi do 

nawrócenia się z grzechów, do spełniania dobrych uczynków, do zwyciężania 
pokus, do wytrwania w dobrym aż do końca życia. Nawrócenie grzeszników 
odbywa się w sposób następujący: najpierw Bóg daje grzesznikowi łaskę 
uczynkową, zachęca go i pomaga mu, aby pomyślał o tym, że źle zrobił, gdy 
grzeszył, a także, by pragnął 
się poprawić, aby się modlił, 
unikał nowych grzechów i 
spełniał dobre uczynki. Jeżeli 
grzesznik nie odrzuca tego 
wezwania Bożego, jeżeli 
żałuje za grzechy i przyjmie 
sakrament chrztu lub pokuty  
i pojednania, wówczas Bóg 
przebacza mu grzechy i czyni 
jego duszę czystą i świętą. 
Bóg pomaga człowiekowi swą łaską uczynkową, by lepiej i dokładniej poznał 
wolę Bożą, czyli oświeca jego rozum. Bóg wzmacnia też wolę człowieka, aby 
łatwiej mógł odrzucić pokusy do grzechu, by stale i wytrwale wykonywał dobre 
uczynki. Bóg pomaga nam zwłaszcza, byśmy w ostatniej chwili życia wytrwali  
w dobrym i uzyskali łaskę dobrej, szczęśliwej śmierci. Dobre uczynki, które 
wykonujemy z pomocą łaski uczynkowej, nazywamy uczynkami 
nadprzyrodzonymi. Człowiek nie może własną siłą spełniać uczynków 
nadprzyrodzonych i nie może się zbawić bez pomocy łaski Bożej. „Beze mnie nic 
uczynić nie możecie” (J 15, 5), uczy wyraźnie Pan Jezus. Bóg chce nas jednak 
wszystkich zbawić, dlatego udziela nam wszystkim tyle łaski, że możemy się 
zbawić przy jej pomocy. „Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do 
uznania prawdy”, zapewnia Pismo Święte. Bóg jest Panem swych łask i darów: 
podobnie jak daje jednym więcej zdrowia, siły, zdolności, a innym mniej obficie, 
tak samo udziela jednym obficiej swych łask, a innym mniej. Zwykle daje Bóg 
więcej łask tym ludziom, którzy z nich korzystają i spełniają z pomocą łaski dobre 
uczynki, a mniej tym, którzy lekceważą i marnują łaski Boże. Pan Bóg nie zmusza 
nas swą łaską, byśmy czynili dobrze. Człowiek ma wolną wolę: może korzystać z 
pomocy Bożej, czynić dobrze i zbawić się, ale może też zmarnować nawet 
największą łaskę Bożą i grzeszyć na swoje nieszczęście. 
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Łaska uświęcająca 
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który naszą duszę oczyszcza z grzechów 

ciężkich, czyni ją piękną i świętą. Łaska uświęcająca podnosi człowieka do 
godności dziecka Bożego. Kto trwa w łasce Bożej, jest przyjacielem Boga, a kto 
wytrwa w stanie łaski do końca życia, uzyska z pewnością zbawienie wieczne. 
Pismo święte porównuje łaskę uświęcającą z piękną szatą godową, ze źródłem 
wody, które tryska na żywot wieczny, nazywa ją życiem duszy. Łaska uświęcająca 
jest to życie Boże w człowieku. Dla lepszego zrozumienia czym jest to życie, Pan 
Jezus posłużył się następującym podobieństwem: „Ja jestem krzewem winnym, 
wy — latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity" (J 15, 
5). Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę uświęcającą jako najważniejszy dar 
dla swej duszy, ale utracili ją przez grzech pierworodny. Łaskę uświęcającą 
otrzymujemy przez sakrament chrztu oraz sakrament pokuty i pojednania. 
Powinniśmy starać się zachować ten skarb przez całe życie. Im więcej, jako dzieci 
Boże staramy się być coraz milszymi Bogu, tym bardziej miłuje nas Bóg, pomnaża 
w nas łaskę uświęcającą, czyni duszę naszą coraz czystszą i piękniejszą. Przez 
dobre uczynki, które wykonujemy w stanie łaski uświęcającej, zasługujemy na 
niebo, dlatego nazywamy takie uczynki zasługującymi. Trzeba jednak pamiętać, 
że w znaczeniu ściśle prawnym nie istnieje zasługa ze strony człowieka względem 
Boga. Nierówność między Nim a nami jest niezmierna, ponieważ wszystko  
otrzymaliśmy od Niego jako naszego Stwórcy. Człowiek traci łaskę uświęcającą 
tylko przez grzech ciężki. Gdy utraci łaskę uświęcającą, może i powinien ją 
odzyskać przez godne przyjęcie sakramentu pokuty lub przez żal doskonały. Ze 
wszystkich darów Bożych, Jego łaska jest darem największym i najważniejszym. 
Trzeba się modlić o łaskę Bożą, szanować ją, unikać starannie sposobności do 
grzechu, a tym bardziej strzec się każdego grzechu, zwłaszcza ciężkiego. Trzeba 
się starć, by przez dobre uczynki, modlitwę i częste i godne przyjmowanie 
sakramentów świętych pomnażać i umacniać w sobie łaskę uświęcającą. 

Definicja z leksykonu teologicznego 
ŁASKA - Każdy nie zasłużony dar lub pomoc darmo i z miłości udzielone przez 
Pana Boga, ale przede wszystkim dar najważniejszy, mianowicie zbawienie  
w Chrystusie przez wiarę (Rz 3, 21-26; 4, 13-16,25; Ef 2,5-8), jest to bowiem 
łaska, której Bóg chce udzielić wszystkim ludziom (l Tm 2,4-6). Pełnia łaski 
Chrystusowej (J l, 16-17) daje nam nowe narodzenie (J l, 13; 3, 3; l P l, 3-5) i dar 
Ducha Świętego (Rz 5,5) sprawiający, że się stajemy przybranymi dziećmi Bożymi 
(Rz 8, 14-16) i członkami Ciała Chrystusowego (l Kor 12, 27). Udzielanie się Boga 
(zwane często „łaską nie stworzoną”) oznacza przebóstwienie naszego ludzkiego 
życia i podnosi nas na nowy i nie zasłużony stopień stosunków stworzenia ze 
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Stwórcą, przekształca ludzką naturę („łaska stworzona”) i uprzedza przyszłe życie 
w niebie. Od samego początku chrześcijanie uznawali szczególną rolę 
sakramentów w życiu łaski. Na przykład dzięki sakramentowi chrztu św. 
Otrzymujemy przebaczenie grzechów, zostajemy usprawiedliwieni i uświęceni  
(l Kor 6, 9-11). 

Według Pisma Świętego 
Słowo „charis” — łaska, nie jest czystym tworem chrześcijaństwa; istnieje ono 
także w Starym Testamencie. Ale to Nowy Testament ustalił sens tego słowa  
i nadał mu właściwe rozmiary, posługując się nim zarówno przy określeniu 
nowej ekonomii, ustanowionej przez Jezusa Chrystusa, jak i przy 
przeciwstawieniu jej dawnej ekonomii: tamta opierała się na Prawie, ta zaś ma 
za podstawę łaskę (Rz 6, 14 n; J l, 17). 

Łaska to dar Boży, który zawiera w sobie wszystkie inne dobrodziejstwa — 
te, które pochodzą od Syna 
Bożego (Rz 8, 32) — ale nie 
przedmiot tego daru. Jest to dar 
promieniujący hojnością Jego 
Dawcy, obejmującego swoją 
dobrocią całe stworzenie, które 
ten dar otrzymuje. Bóg dając, 
powoduje się łaską, a ten, kto 
otrzymuje Jego dar, znajduje u 
Boga łaskę i upodobanie. 

Godne uwagi jest to, że 
zarówno w języku hebrajskim, 
jak w greckim — podobnie zresztą w języku polskim — słowo „łaska” oznacza 
źródło daru, gdy chodzi o tego, który daje, oraz konsekwencje daru dla tego, 
który go otrzymuje. Dlatego też najwyższy dar Boga nie jest tak całkowicie obcy 
owej wzajemności, wskutek której ludzie jednoczą się między sobą. Dzięki niej 
również istnieją pewne więzy pomiędzy Nim a nami, uwydatniające Jego obraz  
w nas. Hebrajskie słowo hen oznacza w pierwszym rzędzie dobrodziejstwo, 
łaskawość nie zasłużoną ze strony jakiejś wysoko postawionej osobistości,  
a potem dowód konkretny tej łaskawości, dany przez tego, który wyświadcza 
łaskę, i odbierany przez tego, który otrzymuje i znajduje łaskę; oznacza wreszcie 
pewien wdzięk, sprawiający, że osoba posiadająca go pociąga ku sobie i wskutek 
tego doznaje ludzkiej łaskawości. Otóż rzecz się ma zupełnie inaczej, gdy chodzi  
o greckie „charis”. Słowo to oznacza przede wszystkim pewien powab, 
promieniujący z każdego piękna; określa się nim również oddziaływanie  
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o charakterze bardziej wewnętrznym ze strony dobra; wreszcie oznacza ono 
dary, które stanowią dowód łaskawości i hojności.   

https://kosciol.wiara.pl/doc_pr/489480.Co-to-jest-laska 
 

Krzyżówka dla dorosłych 09/2022 r. 
Rozwiązaniem krzyżówki  
dla dorosłych z gazetki  

nr 7-8/2022 jest hasło:  
„Każdą łzę otrze Bóg z ich 

oczu.”  
Nagrodę wylosowały osoby: 

Joanna Zielińska,  
Wanda Dusik  

i Wiesława Ratajczyk  
Gratulujemy!  

Hasło z krzyżówki nr 
09/2022 proszę nadsyłać do 18 września 
2022, na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę 
 przynieść do zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.:  

„Kobiety w życiu Kościoła”.   
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 

 
 

POZIOMO: 1. Katolicka nauka …, zbudowana na zaangażowaniu na rzecz ubogich; 6. Znak 
zbawienia; 9. Skrót konspiracyjnego Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej; 10. 
Miasto, w którym wzrastał Jezus; 12. Rosły lud zamieszkujący Kannan (Am 2,9); 14. Skrót 
Księgi Tobiasza; 15. Dostąpią miłosierdzia (Mt 5,7); 17. Babcia Jezusa; 18. Oliwkowożółty 
leśny ptak wróblowaty; 20. Mahatma …; 22. … wyjdzie z Polski (wg św. Faustyny); 23. Król 
Judy (1 Krl 15,9): 25. Skrót Księgi Jonasza; 26. Skrót Listu do Galatów; 28. Obok wiary  
i nadziei; 30. „Wspólne …” mają być odprawiane za wszystkich ludzi (1 Tm 2,1); 32. Święty 
kapucyn z Pietrelciny; 33. Bożek czczony przez Izebel; 36. Autor pierwszego przekładu Biblii 
na polski (XVI w.); 37. Inicjały męczennika ze Skoczowa; 39. Przegroda ołtarzowa w cerkwi; 
40. … buduje  
PIONOWO: 1. Cel pielgrzymek; 2. Upragniona na pustyni; 3. Usynowiony wnuk Jakuba (Rdz 
48,1-20); 4. Skrót Księgi Nahuma; 5. Ustęp tekstu; 7. Zło dobrem …; 8. „… wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało” (Łk 10,2); 11. Do wyciskania winogron; 13. Zostaliśmy stworzeni na …  
i podobieństwo Boga; 16. Krzyża lub drogowy; 18. Drzewo jak nuta; 19. Ziemia Obiecana; 20. 
„Lepsza jest … wypoczynku niż dwie garści bogactw” (Koh 4,6); 21. Jest rozwiązaniem 
krzyżówki; 24. Jeden z proroków mniejszych; 27. Skrót Anonimowych Alkoholików; 29. Syn 
Abrahama; 30. Ubóstwo; 31. … albo piekło; 34. „O wełnę i … się stara” (Prz 31,13); 35. 
Monogram imienia Jezus; 36. Skrót Księgi Wyjścia; 38. Skrót Księgi Zachariasza 

 

https://kosciol.wiara.pl/doc_pr/489480.Co-to-jest-laska
mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Krzyżówka dla Dzieci 09/2022 
Rozwiązaniem krzyżówki nr 7-8/2022, jest hasło:   

„Człowiek wiarą żyjący jest 
inaczej widzący.” 

Nagrody wylosowały 
następujące dzieci:  

Zuzanna Jędrzejko, Agata 
Laszczak i Miłosz Koral.  
Odpowiedzi z wakacyjnej 

krzyżówki proszę nadsyłać do 
18 września 2022 na adres 

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

dzieci czekają nagrody.!!!   
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
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Historia Podlesia i naszej Parafii 

„Kęckie kościoły – Kościół parafialny pw. Najdroższej Krwi 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach Podlesiu.” 

Franciszek Chmiel 
Podlesie, do dziś spora dzielnica Kęt rozłożona po lewej stronie rzeki Soły. 

Powstanie jej należy wiązać ze szlakiem handlowym prowadzącym z Krakowa na 
Śląsk i Morawy w dawnych czasach. Ziemie te należały do Księstwa 
Oświęcimskiego. Książe Jan w celu umocnienia bezpieczeństwa ważnego traktu 
powołał do życia w XIV w. Strażnicę. Miała ona strzec przejeżdżające karawany 
kupieckie. Od samego początku administracyjnie należała do Kęt.  
 Rozwój dzisiejszej dzielnicy przypada na przełom XVIII i XIX wieku. Po 
uruchomieniu przeprawy mostowej i połączenia kolejowego w 1888 r. Podlesie 
zaczęło się dynamicznie rozwijać. W okresie międzywojennym Podlesie pełniło 
rolę małego ośrodka letniskowego. Powstało kilka oryginalnych willi w stylu 
zakopiańskim. Istniejące Towarzystwo Miłośników Kęt Podlesia propagowało tę 
część miasta jako letniskową. Wczasowicze przybywali z Krakowa, Katowic a 
nawet z odległej Warszawy. Lata powojenne przyniosły Podlesiu dalszy rozwój  
w budownictwie indywidualnym. Tworzyły się nowe osiedla i zwiększała się 
liczba mieszkańców. Odległość, jaka dzieliła Podlesie od centrum miasta, stawała 
się uciążliwa z powodu braku własnej świątyni. Od dawna wierni z dzisiejszej 
Parafii pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa zamieszkujący 
dzielnicę lewobrzeżnej Soły myśleli o budowie własnego kościoła bliżej ich 
domów niż oddalony ok. 3 km kościół parafialny św. Małgorzaty i Katarzyny. 
Pierwsze starania o skromny Dom Boży mieszkańcy podjęli wspólnie z osiadłym 
na stałe w 1947 r. Anatolem Gackiem. W tym czasie rozebrana została 
murowana mała kapliczka pochodząca z 1823 r. Była to budowla przedstawiająca 
przydrożną domową kapliczkę wzniesioną obok przeprawy przez Sołę z funduszy 
Józefa Jakobiego. Tak więc kapliczka składała się z małej nawy, mogącej 
pomieścić parę osób, wewnątrz której znajdował się ołtarzyk z obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Kapliczkę przykrywał dwuspadowy dach, a zamykały ją 
małe drzwi. W miejscu taj kapliczki w 1950 r. wystawiono mały kościół, oparty  
o styl barokowy. Jego architektami byli miejscowi rzemieślnicy. Budowa 
jednonawowa wystawiona z kamienia i cegły, potynkowana kryta dachówką, 
wzniesiona została z wysuniętą ku wschodowi absydą. Od północy do kościoła 
przybudowano zakrystię. W przyziemiu pod absydą urządzany był grób Pana 
Jezusa w okresie Wielkanocy. Dominantą sylwetki kościoła była wieżyczka na  
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Zdjęcie wykonał   Jerzy Ganszer 1968 r. 
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sygnaturkę. Gładką powierzchnię elewacji frontowej ożywia koliste okno  
z witrażem i główne wejście.  Kościół otacza kamienny parapetowy murek. 
Wnętrze ruchome kościoła wyposażone zostało w niezbędne przedmioty. Ołtarz 
główny wykonał nieznany do dziś artysta. Centralną część tego ołtarza zajmował 
obraz Miłosierdzia Bożego „Jezu ufam Tobie.” Ołtarz dodatkowo wzbogacono 
figurami św. Antoniego i św. Teresy. Mały chór umożliwiał zainstalowanie 
fisharmonii. Całość wystroju kościoła wskazywała na problem jego małej 
powierzchni. Miał służyć mieszkańcom tylko w niedziele i święta. Uroczystego 
poświecenia kościoła dokonał w dniu 2 lipca 1950 r. proboszcz Parafii św. 
Małgorzaty i Katarzyny ks. Józef Świąder. Z powodu ciasnoty mieszkańcy podjęli 
dalsze starania o rozbudowę kościoła. Ówczesne władze nie patrzyły przychylnie 
na projekt rozbudowy. Mimo pełnego zaangażowania nie udało się w krótkim 
czasie dokonać przedłużenia kościoła. W związku z tym budowę prowadzono 
etapami do 1958 r. dostawiając kolejne drewniane segmenty. W nawie 
umieszczono boczne ołtarze z figurami Matki Bożej Różańcowej i św. Józefa  
z Dzieciątkiem. Posługę duszpasterską pełnili księża z Kęt i ościennych Parafii.  

W roku 1963 powstał na Podlesiu Ośrodek Duszpasterski początkowo 
administrowany przez proboszcza z Kęt, a od 1972 r. przez ks. kanonika Józefa 
Wanatowicza. Po utworzeniu w 1977 r. samodzielnej Parafii, kapłan ten został 
pierwszym proboszczem wspólnoty parafialnej w Kętach Podlesiu. Mimo dużego 
zaangażowania ze strony powołanego w 1970 r. komitetu budowy nowego 
kościoła, nie udało się zdobyć zezwolenia na realizację zamierzonych celów.      

Dopiero końcem lat siedemdziesiątych sytuacja okazała się bardziej 
sprzyjająca. Grunt pod budowę kościoła parafianie zakupili kilkaset metrów od 
poprzedniego przy drodze do Kobiernic. Wytyczono plac na rzucie dużego 
prostokąta. W północnozachodnim narożniku stanął krzyż kamienny na 
ozdobnym cokole, przeniesiony z poprzedniego placu kościelnego – dawna 
pamiątka przydrożna z napisem: „Fundatorowie Joanna i Józef Zaibothowie 1921 
r.” W roku 1979 na poświęconym placu rozpoczęto prace ziemne i uzbrojenie 
terenu. Następne lata to wykonanie fundamentów i wznoszenie murów. Kamień 
węgielny pod budowę nowego kościoła poświecił Ojciec święty Jan Paweł II 
podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. Uroczystego wmurowania w 
ściany świątyni dokonał w 1981 r. ks. Franciszek kardynał Macharski Metropolita 
krakowski. Budowla wzniesiona została według projektu Stanisława Wiewióry. 
Budowę nadzorował budowniczy Jan Fabia, mieszkaniec Podlesia. Zaś mistrzem 
budowlanym był Józef Niemczyk. Nie doczekał on zakończenia budowy. Zmarł w 
trakcie wznoszenia murów. Jego następcą został mistrz budowlany Ignacy 
Honkisz z Kobiernic, który również nie zakończył dzieła poprzednika. Budowa 
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trwała cztery lata. Kościół powstał dzięki ofiarności parafian, którzy nie 
oszczędzili czasu i pieniędzy oraz niestrudzonemu ówczesnemu proboszczowi ks. 
kan. Józefowi Wanatowiczowi, który przez cały czas czuwał i nadzorował 
budowę.  

5.10.1985 r. odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła przez ks. 
Franciszka kardynała Macharskiego. Dwa lata cieszył się świątynią ks. Józef 
Wanatowicz. Zmarł 4.12.1987 r. jako dobry pasterz swojej parafii. Kościół 
wzniesiony z betonu i strzelistych ściano-dachów, reprezentuje styl budownictwa 
nowoczesnego. Jest to budowla jednonawowa wzniesiona na rzucie 
nieregularnego trójkąta. Z ziemi wyrastają trzy proste namioty dachów 
wspartych na niskich prawie jak na domach ścianach. Dachy strzeliste, kryte 
blachą. Kalenice dachów krzyżują się w centralnej osi pionowej budowli  
z kulminacją dziesięciometrowego krzyża. Świątynia dwukondygnacyjna, 
orientowana, bezwieżowa. W części dolnej (zagłębionych fundamentach) 
powstały pomieszczenia na kaplicę i salki. Bryła kościoła podmurowana jest 
kaskadą schodów wejścia głównego do nawy, wzniesionej ok. trzech metrów nad 
poziomem terenu. Efekt ten został wzmocniony ścianą szczytową o elewacji 
boniowej i trójkątnym szczytem dachowym z oknem uformowanym pod 
okapem. Z tarasu przez ścianę szczytową prowadzą dwa główne wejścia do 
kościoła, zamykane dwuskrzydłowymi drzwiami. Przedsionek nawy tworzy 
kruchta podchórowa. Przy wejściu do nawy wmurowana jest pamiątkowa tablica 
z poświęcenia kościoła a przy drzwiach stoją okazałe kropielnice. Przez nawę 
przechodzimy do prezbiterium. Zlokalizowane jest we wschodnim szczycie 
kościoła i odcięte od nawy drewnianą balustradą. 

Ołtarz główny przyścienny, o konstrukcji ramowej. Centralną część ołtarza 
wypełnia obraz Miłosierdzia Bożego. Pierwotnie znajdował się w dawnym 
kościele. Podlesiański obraz Miłosierdzia Bożego namalowany olejną farbą na 
płótnie przedstawia postać Chrystusa w ujęciu frontalnym. W dolnej części 
obrazu ujętego w bogato profilowaną ramę namalowany jest napis „Jezu ufam 
Tobie”. Pierwsza wzmianka o tym obrazie znajdującym się w Kętach Podlesiu 
pochodzi z końca lat czterdziestych i związana jest z poprzednim kościołem. 
Sprowadził go z Krakowa Anatol Gacek do ufundowanego przez siebie kościoła. 
Namalowany został przez krakowskiego artystę Adolfa Hyłę ok. 1943 r. według 
wzoru z 1934 r. namalowanego przez artystę wileńskiego Eugeniusza 
Kazimirowskiego.  Mensa ołtarzowa spoczywa na antepedium. W osi ołtarza 
umieszczono tabernakulum. W centralnej części prezbiterium ustawiony jest 
ołtarz posoborowy (1965) z ambonką. Po bokach prezbiterium rozmieszczono 
przyścienne stalle dla kapłanów i służby liturgicznej. W nawie stylizowane ławki 
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drewniane dla wiernych. Na ścianach nawy Rozmieszczone są staje Drogi 
Kryzowej. Kultem objęta jest figura Matki Bożej Różańcowej. 

Światło dzienne do wnętrza prezbiterium spływa z okien umieszczonych  
wzdłuż połaci szczytowych. Chór 
muzyczny otwarty do nawy otrzymał 
dwunasto- głosowe organy firmy Józefa 
Cynara z Wrocławia. W wybudowanej 
przez parafian w latach 70-tych według 
projektu inż. Kazimiera Pękali z Brzeszcz, 
wolnostojące dzwonnicy umieszczone są 
trzy dzwony: duży – „Jezu ufam Tobie” 
fundacji Józefa Bukowskiego, średni – 
„Roku Jubileuszowego 1950” o łącznej 
wadze ok. 200 kg. Poświęcone zostały 
przy pierwszym murowanym kościele przez ks. Jana Skarbka, dziekana dekanatu 
w 1950 r. Trzeci służy jako sygnaturka. Kościół otoczony jest parkanem 
drewnianym wspartym na masywnych słupach i podmurówce z cegły silikatowej 
na rzucie dużego prostokąta. W parkanie zlokalizowano bramy i furtki 
prowadzące na obszerny plac przy kościelny.         Przedruk z miesięcznika „Kęczanin” 
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Zapraszam na 
„KWADRANS  
DLA JEZUSA”  

we wtorek  
20 września.  

Pragniemy adorować  
i uwielbiać  

Pana Jezusa  
w Najświętszym  

Sakramencie Ołtarza  
za wielkie dzieła, które dokonuje w naszym życiu  

i zawierzać Mu wszystkie nasze sprawy.  
Zaczynamy mszą św. wieczorną o godz. 18.00. 
                                                         Ks. Wacław 
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Plan duszpasterski na rok szkolny 2022/2023 
dla Dzieci i Rodziców kl. III przed Uroczystością I Komunii św.   

w par. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach 
 

Lp. Data Godz. Dzień Temat spotkania liturgicznego 
1. 18.09.2022 11.00 Niedziela Tajemnica Najświętszego Sakramentu 

2. 09.10.2022 11.00 Niedziela 
„Różaniec modlitwą ewangeliczną” – 

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

3. 13.11.2022 11.00 Niedziela 
„Modlitwa życiem duszy” – moje spotkanie  

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

4. 08.12.2022 18.00 Czwartek 
„Maryja w moim życiu” – Matka Jezusa 

Zbawiciela towarzyszy mi w życiu.  
Msza św. i poświecenie medalików NMP   

5. 02.02.2023 18.00 Czwartek 
„Jezus światłem mojego życia” – Jezus moim 

prawdziwym Zbawicielem.  
Poświecenie świec komunijnych i Msza św. 

6. 17.03.2023 17.30 Piątek Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

7. od 06.04 do 
09.04.2023 

Od Wielkiego 
Czwartku do 

Wielkiej Nocy 

Całą Rodziną przeżywamy Uroczystości  
Triduum Paschalnego 

(męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa) 

8. od 17.04 do 
05.05.2023 Kwiecień - maj Próby dla dzieci przed I Komunią św. 

o ustalonych godzinach i dniach 
9. 05.05.2023 17.00 Piątek I Spowiedź Dzieci kl. III i ich rodziców 

10. 07.05.2023 10.00 
Niedziela Uroczystość I Komunii św. klasy 3b 

11.30 Uroczystość I Komunii św. klasy 3a 

11. od 08.05 do 
13.05.2023 17.45 codziennie „Biały Tydzień” – dzieci i rodzice uczestniczą 

we Mszy św. i w nabożeństwie majowym 

12. 20.05.2023 Cały 
dzień Sobota 

Pielgrzymka do Matki Bożej Fatimskiej  
w Zakopanem na zakończenie białego 

tygodnia 

13. 02.06.2023 17.00 I Piątek 
Rozpoczynamy IX pierwszych piątków miesiąca 
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako 

przygotowanie do Rocznicy 

14.  08.06.2023 11.00 Czwartek 
Boże Ciało  

Uczestniczymy we mszy św. i w procesji 
Bożego Ciała 
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Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 
Godziny urzędowania kancelarii parafialnej: 

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

	Co to jest łaska?

