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Do Boga przez Najświętszą 
Maryję Pannę 

Maryja – duchowa Przewodniczka 

Pytanie o sens i cel życia człowieka 
towarzyszy ludzkości od najdawniejszych czasów. 
Człowiek wierzący, zastanawiając się nad tym, nie 
może pominąć perspektywy duchowej. Stając w 
prawdzie odkrywa, że bez Boga ludzkie życie nie 
ma sensu. 
▌SENS I CEL ŻYCIA CZŁOWIEKA  
„Bóg nieskończenie doskonały i szczęśliwy 
zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie 
wolny, stworzył człowieka, by uczynić go 
uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w 
każdym czasie i w każdym miejscu jest On bliski 
człowiekowi. Powołuje go i pomaga mu szukać, 
poznawać i miłować siebie ze wszystkich sił. […] 
Czyni to przez swego Syna, którego posłał jako 
Odkupiciela i Zbawiciela, gdy nadeszła pełnia czasów.  W Nim i przez Niego Bóg 
powołuje ludzi, by w Duchu Świętym stali się Jego przybranymi dziećmi, a przez 
to dziedzicami Jego szczęśliwego życia.” (KKK 1,1) Taki jest sens i cel życia 
każdego człowieka. Wszystkie Pisma Starego i Nowego Testamentu mówią 
właśnie o tym. I każdy z nas w głębi serca przechowuje tę Bożą rzeczywistość, 
owe Boskie źródła własnej tożsamości, których nie da się całkowicie zasypać ani 
zagłuszyć. Zawsze w swym sumieniu człowiek rozpoznaje głos Boga, który jest 
„sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą” (Flp 2,13). Ale często bywa, 
że stłumiony popiołem powszechnych stereotypów i uprzedzeń Boży głos staje 
się ledwie słyszalny. I musimy przyznać, że zdarza się to i nam, chrześcijanom,  
a przecież jako ludzie wierzący pragniemy poznawać i pełnić wolę Bożą. Jak 
zatem mamy to czynić w tym zewnętrznym i wewnętrznym chaosie, który dziś 
jest tak intensywny? Jak odróżnić złe duchy od tych dobrych i od własnych 
wyobrażeń, upodobań, uprzedzeń i lęków… Jak odnajdywać drogi, które są nam 
nieznane i wydają się nam tak niepojęte? 
▌ROZPOZNAĆ BOGA W SYNU 
Szukanie i pełnienie woli Bożej domaga się najpierw odkrycia prawdziwego 
obrazu Boga. Musimy przecież wiedzieć, za Kim podążamy. Bywa bowiem, że 
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nosimy w sobie wiele fałszywych wyobrażeń o Bogu, wykreowanych przez 
historię naszego życia, złe spotkania, niszczące spojrzenia lub narzuconych nam 
przez ludzkie przesądy i złą wolę. I trzeba nam w tym odkrywaniu być niczym 
malarz, który zafascynowany napotkanym zjawiskiem, nie mogąc ani na chwilę 
oderwać od niego oczu, przygląda mu się intensywnie i bada każdy szczegół, aby 
uchwycić więcej i głębiej i przelać na płótno to, co go tak olśniewa. My też 
potrzebujemy tak patrzeć na Boga, tak poznawać Go i rozpoznawać  
w najdrobniejszych szczegółach, poruszeniach; potrzebujemy wciąż osobiście się 
z Nim spotykać i wpatrywać się w Jego Oblicze objawione nam w Jego Synu 
Jezusie Chrystusie, o którym opowiadają wszystkie Ewangelie. Jezus powiedział: 
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30). Sprawa zatem wydaje się prosta. Ten, który 
„nas stworzył, by uczynić nas uczestnikami swego szczęśliwego życia, ma oblicze 
Syna. Czytajmy więc codziennie, rozważajmy Boże Słowo dane nam w tak prosty, 
ludzki sposób, medytujmy, rozmyślajmy, kontemplujmy, módlmy się...  
i powierzajmy Bogu, abyśmy się stali „Jego przybranymi dziećmi, a przez to 
dziedzicami Jego szczęśliwego życia”; pytajmy o Jego wolę wobec nas i szukajmy 
Bożych dróg, które przecież nie są naszymi drogami. 
▌MARYJA, DUCHOWA PRZEWODNICZKA  
Jak? Bóg wie, że o to zapytamy bezradnie rozkładając ręce. Dlatego dał nam 
duchową Przewodniczkę, najczulszą Matkę, która jest dla nas wzorem życia  
i zawierzenia Bogu, jest też realną pomocą na każde dziś, jest Nauczycielką na 
drogach życia wewnętrznego i Pośredniczką wszelkich łask. Ona zna cel, do 

którego zdążamy, bo swoją ziemską 
pielgrzymkę szczęśliwie zakończyła w 
niebie w pełni zjednoczona z Bogiem, 
i zna pragnienie Ojca względem 
każdego z nas. Zna też wszystkie 
nasze wątpliwości, wykręty, opory, 
ludzkie słabości, które nam tak 
przeszkadzają w tej drodze. Wie też, 
że nie będzie łatwo, gdyż w każdej 
chwili możemy zrezygnować, ale zna 
cenę, jaką zapłacił Jej Syn, abyśmy 

doszli. Chce nam towarzyszyć, pokazywać, którędy iść, i wspierać, abyśmy się nie 
zniechęcili; chce utulić, gdy Słowo dotyka w nas tego, co zbyt boli, i odkrywa to,  
o czym chcielibyśmy już nie pamiętać. Lecz jak inaczej może nas uleczyć, oczyścić, 
uświęcić? Zapalmy świecę, jeśli pozwoli nam wejść w nastrój skupienia, usiądźmy 
wygodnie w fotelu, weźmy do ręki różaniec i… przypatrzmy się Maryi. 
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▌FIAT MARYI 
Oto Anioł obwieścił Jej przedziwną wolę Boga, a Ona odrzekła: „Oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie” (Łk 1,38). Jak rozumieć te słowa, które dziś być może 
brzmią dla nas bardziej literacko niż realnie, ale też wciąż zachwycają, bo 
wyczuwamy, że ukryta jest w nich również nasza głęboka tęsknota i fascynacja 
świętością Boga i pięknem Maryi. A czy uświadamiamy sobie, że tymi słowami 
Maryja radykalnie powierza się Bogu, a to znaczy, że dla Boga pozbawia się tego, 
co zdążyła już sobie wymarzyć i ukochać? Ale brzmi w nich jeszcze jedna nuta, 
która być może nam umyka. To pragnienie Maryi. Maryja bowiem już pragnie, 
aby Bóg uczynił to, co zamierzył. Fiat – tak, pragnę być Matką, choć jest to dla 
mnie niepojęte. Fiat – tak, pragnę, aby w związku z tym moje plany i moje 
marzenia przestały istnieć. Fiat – z całego serca pragnę, abyś odtąd kierował 
moim życiem, i ufam, że cokolwiek się stanie, jestem w Twoich rękach. Jej zgoda 
jest przede wszystkim pragnieniem. Maryja powierza się Bogu z gorącym 
pragnieniem przyjęcia tego, co On ofiaruje.  
▌SŁUŻEBNICA POKORNA 
Możemy się zastanawiać, czy tak młoda dziewczyna 
w pełni zdawała sobie sprawę, czego pragnie i na co 
wyraża zgodę? Wiele światła w tej kwestii rzucają 
słowa anioła, którymi pozdrawia Maryję: „łaski 
pełna”. My się tak nie pozdrawiamy. „Łaski pełna”, 
czyli zaprzyjaźniona z Bogiem i w pełni otwarta na 
Jego łaskę. Jak to możliwe? Z pewnością jako 
pobożna Żydówka od wczesnego dzieciństwa 
modliła się Psalmami i rozważała Torę. Ze świętych 
Pism poznawała Boże plany i działanie względem 
narodu wybranego, dialogowała z Bożym słowem i 
wsłuchiwała się w każde wewnętrzne poruszenie. 
Badała je i zadawała pytania, a każdą łaskę zachowywała w swoim sercu. Tak 
kształtowała się Jej głęboka wrażliwość na poruszenia Ducha i dojrzewała Jej 
wiara. Znała też obietnicę Boga i wraz z własnym narodem oczekiwała 
zapowiedzianego Mesjasza. Dlatego gdy przemówił do Niej anioł, wiedziała, kim 
jest Ten, który z Nią mówi, i o co Ją prosi, choć to, co usłyszała przerastało 
możliwości Jej zrozumienia. Nie skupiła się jednak na tym, że nie rozumie, 
niczego też nie dociekała ani nie zastanawiała się nad tym, jak się odnajdzie  
w nowej rzeczywistości wobec Józefa, rodziny, ludzkiej opinii, obowiązującego 
Prawa. Wie tylko, że Bóg powierzył Jej nieprawdopodobną misję bycia Matką 
Syna Bożego, o którym słyszała, że przyjdzie, i że tego pragnie; ale i nic 
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nieznacząca, żeby się z tym samej zmierzyć. Jest służebnicą pokorną, 
bezgranicznie ufającą Bogu. A Bóg w swej dobroci znając ten stan duszy Maryi 
nie pozostawia Jej w ciemnościach, nie dopuszcza do tego, aby po ludzku nie 
miała się na czym oprzeć. Daje Jej znak, który potwierdzi Jego wolę wobec Niej  
i Jego wszechmoc we wszelkim działaniu. „A oto również krewna Twoja, Elżbieta, 
poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za 
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,36-37). 
▌WZRASTANIE W WIERZE 
Przypatrzmy się Maryi, jeśli pragniemy powierzyć Jej 
swoją drogę, swoje życie. To bardzo ważne, żeby 
uchwycić istotę Jej radykalnego zawierzenia Bogu w 
chwili Zwiastowania. Ale też trzeba zrozumieć dalszą 
drogę Jej dojrzewania w wierze i otwierania się na 
łaskę poprzez adorowanie Dziecka, codzienną 
modlitwę, odczytywanie znaków ukrytych w zwykłych 
wydarzeniach, rozpoznawanie głosu Boga najpierw w 
tym, co mówi Józef, a następnie w obecności i dziełach 
Syna. To wszystko kształtowało w Maryi niezwykłą 
wrażliwość na wewnętrzne poruszenia Ducha, rodziło 
w Niej jeszcze głębszą pokorę i pokój, uczyło uważnego 
skupienia. Ewangelia mówi, że Maryja „zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”  
(Łk 2,19). Nie znaczy to, że każde zdarzenie roztrząsała i analizowała  
w szczegółach, a to, co usłyszała na przykład od sąsiadek, rozkładała na czynniki 
pierwsze próbując dociec, co miały na myśli. Nie! To, co usłyszała i co zobaczyła, 
odnosiła do Boga. Z Nim rozważała. Jego pytała, co by miało znaczyć dla Niej to 
lub inne słowo, znak czy wydarzenie. Znała Pisma, modliła się Psalmami. Cała 
rzeczywistość, w której żyła, przemawiała do Niej Bożym słowem i Bożą 
obecnością. Zanim Bóg obwieścił Jej, że będzie Matką Pana, była „pełna łaski”. 
Zwiastowanie nie spadło na Nią jak grom z jasnego nieba, choć z pewnością było 
niczym wewnętrzne tsunami. Ale to dlatego, że Boża rzeczywistość zawsze jest 
dla człowieka tajemnicza i niepojęta, fascynująca i przerażająca zarazem. 
Również dla Maryi. Była przecież jak my, tylko i aż stworzeniem Bożym. 
▌PRZYPATRZMY SIĘ SOBIE 
Z pewnością i my jako osoby wierzące powierzamy się Bogu w różnych 
okolicznościach naszego życia. Spontanicznie powierzamy Mu swoje problemy 
prosząc, by je rozwiązał, może trochę licząc, że uwzględnione zostaną nasze 
ludzkie oczekiwania. Powierzamy drogie nam osoby: jeśli chorują, by 
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wyzdrowiały, jeśli mają kłopoty, by minęły. Każdy z nas powierza Bogu to, z czym 
sobie nie radzi, co przerasta jego siły, możliwości, co jest jego cierpieniem, ale 
też powierzamy Mu swoje pragnienia i nadzieje, i wyrażamy wdzięczność. To 
dobrze, bo za każdym razem podejmujemy z Nim dialog wierząc, że jest i że nas 
słucha. Ale zdarza się, że Bóg milczy, a wtedy być może niepokoimy się, 
zaczynamy się niecierpliwić, wątpić, lękać... Jeśli tak jest, to zapytajmy siebie, 
dlaczego? Zapytajmy, kim jest dla nas Bóg? Jak Go słuchamy? Czy rzeczywiście 
chcemy, aby to On rozwiązał nasz konkretny problem? Czy oczekujemy na Jego 
odpowiedź? Czy potrafimy Go słuchać tak jak Maryja? I czy jak Ona, pragniemy 
pełnić Jego wolę i chodzić Jego drogami? Bo może, nawet bezwiednie, wciąż 
zaciągamy Go na swe podwórka, aby „cudował” na zawołanie, jak chcieli ci  
z Nazaretu? To zasadnicza różnica. 
▌SPOJRZENIE MARYI 
Maryja zupełnie zmienia nasz punkt odniesienia i perspektywę drogi, można 
powiedzieć, że rewolucjonizuje wszystko, choć nie tak od razu. Jeśli zapragniemy 
powierzać Bogu nie tylko doraźne sprawy i problemy, ale samych siebie, czyli 
wszystko, możemy Ją prosić, żeby otoczyła nas opieką, by była naszą Matką  
i Nauczycielką, Wspomożycielką i Pośredniczką łask. A wtedy zawsze będzie nas 
prowadziła za Bogiem, nie pozwoli Go nam wyprzedzać ani lękiem  
i niecierpliwością, ani zwątpieniem czy własnym osądem spraw, a tym bardziej 
pochopną decyzją, której konsekwencje mogłyby być opłakane. Jeśli się Jej 
oddamy na własność, będzie nas prowadzić w tempie i w kolejności wydarzeń 
według Bożych zamierzeń i nigdy nie pozwoli, abyśmy zeszli z tej drogi. Ale 
przede wszystkim nauczy nas innego, nowego spojrzenia na to, co nas otacza i co 
nam się przydarza. Spojrzenia dalszego, głębszego, jakby poza to, co widzimy  
i pojmujemy; nadprzyrodzonego rozumienia tych rzeczy, tak jak je widzi Bóg.  
IWONA WESOŁOWSKA 
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Krótkie medytacje 

XXVII Niedziela Zwykła – 2 października 2022 r. 
Łk (17,5-10).  

Apostołowie prosili Pana: „Dodaj nam 
wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście 

mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,  
powiedzielibyście tej morwie:  

«Wyrwij się z korzeniem i przesadź się  
w morze», a byłaby wam posłuszna. Kto z 

was, mając sługę, który orze 
lub pasie, powie mu, gdy on wróci  

z pola: «Pójdź zaraz i siądź do stołu»? Czy 
nie powie mu raczej: «Przygotuj mi 

wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i 
napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił»? Czy okazuje wdzięczność 

słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam 
polecono, mówcie: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to,  

co powinniśmy wykonać»”. 
Z wiary płynie moc … 

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



 

St
ro

na
8 

w wierności i może cieszyć się tym, że Bóg chce z nim współdziałać. Dlatego 
dobroczynna jest podpowiedź Jezusa uwalniająca od pychy: „Słudzy nieużyteczni 
jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.  Oremus 

XXVIII Niedziela Zwykła – 09 października 2022 r. 
Łk (17,11-19). Zdarzyło 

się, że Jezus, zmierzając do 
Jeruzalem, przechodził 

przez pogranicze Samarii  
i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej 

wsi, wyszło naprzeciw Niego 
dziesięciu trędowatych. 

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

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

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

jeden z nich, widząc, że jest 
uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga 

donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.  
Jezus zaś rzekł: „Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest 

dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, 
tylko ten cudzoziemiec?”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. 

Czy potrafię być wdzięczny? 
Trędowaci przedstawieni w dzisiejszej Ewangelii byli uważani za ludzi 

zmarłych za życia. Co więcej, chorobę traktowano jako karę za grzech. Trędowaci 
przebywali zatem w izolacji od ludzi i od społeczności wierzących.  
W przytoczonym wydarzeniu Żydzi i Samarytanie razem, z daleka, proszą Jezusa 
o miłosierdzie. On nie uzdrawia ich od razu. Poleca udać się do kapłanów. 
Upodabnia to opowiadanie św. Łukasza do dzisiejszego pierwszego czytania, bo 
również Syryjczyk Naaman usłyszał polecenie wyruszenia w drogę. Wszyscy 
okazują posłuszeństwo i wyruszają w drogę. Można by powiedzieć, że 
uzdrowienie, cielesne czy duchowe, zaczyna się od posłuszeństwa słowu 
Bożemu. Choć jeśli dobrze przyjrzeć się postawie Samarytanina, to wyrusza, ale 
niebawem powraca do Jezusa. Wszyscy zostali uzdrowieni, lecz tylko jeden, 
właśnie ten Samarytanin, dla Żydów człowiek niewierny, podziękował za 
ingerencję Boga w jego życie. Od Jezusa słyszy kolejne wezwanie do wyruszenia 
w drogę. Może jest to – w kontekście słów o wierze – zachęta, by nie stać  
w miejscu i współpracować z Bożą łaską. A czy my rozpoznajemy dobra 
otrzymane od Boga? Czy oddajemy Mu chwałę? Msza święta to Eucharystia, czyli 
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dziękczynienie. Czas i miejsce, abyśmy – zgromadzeni wokół ołtarza Chrystusa – 
wspólnie składali Bogu dzięki. Oremus  

XXIX Niedziela Zwykła – 16 października 2022 r. 
Łk (18,1-8). 

 Jezus opowiedział swoim uczniom 
przypowieść o tym, że zawsze 

powinni się modlić i nie ustawać:  
„W pewnym mieście żył sędzia, który 

Boga się nie bał i nie liczył się  
z ludźmi. W tym samym mieście żyła 

wdowa, która przychodziła 
do niego z prośbą: «Obroń mnie 

przed moim przeciwnikiem! 
». Przez pewien czas nie chciał; lecz 

potem rzekł do siebie: «Chociaż Boga 
się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to 

jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła 
mnie bez końca i nie zadręczała mnie»”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co mówi ten 

niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem 
 i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, 

 że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy  
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. 

Wytrwać do końca… 
Bóg, przedstawiony nam przez Jezusa, to kochający Ojciec. Wszystko, co 

nam daje, jest dla nas dobre. Jego wola jest dla nas najlepsza. Modlitwa nie 
może być zatem wymuszaniem czegoś na Bogu. Jeżeli chrześcijanin jest synem, 
który rozmawia ze swoim Ojcem, to modli się w wolności. Dzisiejsza Ewangelia 
przypomina, że mamy modlić się i nie ustawać, co nie oznacza nieprzerwanego 
klęczenia. Usłyszeliśmy, że kiedy Mojżesz miał podniesione ręce, Izrael zwyciężał 
w walce. Również w naszym życiu działają wrogie siły, wiemy jednak, że Bóg jest 
silniejszy od zła, dlatego przywołujemy Jego pomocy. Nawet sędzia z dzisiejszej 
Ewangelii ulega w końcu prośbom wdowy. Jak więc Bóg, który jest miłosiernym, 
kochającym i najlepszym Ojcem, miałby nie wysłuchać swoich dzieci wołających 
do Niego! Największą pokusą w naszej modlitwie jest niecierpliwość i 
przekonanie, że nikt nas nie słucha. Spotykając się z Jezusem na niedzielnej 
Eucharystii, możemy – jak apostołowie – prosić Go: „Panie, naucz nas modlić 
się!” Oremus 
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XXX Niedziela Zwykła – 23 października 2022 r. 
Łk (18,9-14). 

 Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli 
w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi 
gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi 
przyszło do świątyni, żeby się modlić, 

jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz 
stanął i tak w duszy się modlił: «Boże, 

dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: 
zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy 

albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa 
razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 

wszystkiego, co nabywam». A celnik stał  
z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: 

«Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!». Powiadam wam: 
Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten.  

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,  
a kto się uniża, będzie wywyższony”. 

Kim jestem na modlitwie? 
Większość ludzi, również wierzących w Chrystusa, jest przekonanych, że są 

„w porządku”. Przekonanie to opierają na kilku faktach z życia: nikogo nie 
zabiłem, nikogo nie okradłem, więc nie jestem jakimś wielkim grzesznikiem. 
Oczywiście, zaraz dodają, że nie są też święci i jakieś grzechy popełniają, ale są 
one niewielkie i prawie nieważne. Ponadto wszystkie inne przykazania starają się 
zachować, są więc przekonani, że swoim życiem zasługują na zbawienie. Jeśli też 
tak myślimy, to i do nas skierowana jest Jezusowa przypowieść o faryzeuszu  
i celniku. Faryzeusze bowiem byli przekonani, że zbawienie jest wynikiem 
przestrzegania przykazań. Jezus faryzeuszom, tym z Jego czasów i tym 
dzisiejszym, odpowiada: nie! Zbawienie nie jest owocem przestrzegania 
przekazań. Zbawienie jest darem Bożym. Można je tylko otrzymać, nie można na 
nie zapracować. Te dwa sposoby myślenia o zbawieniu wyrażone są  
w przypowieści przez dwie postacie. Faryzeusz jest przekonany, że wszystko 
zależy od niego. W swej modlitwie skoncentrowany jest na swoim „ja”. 
Podkreśla, że to on pości, to on daje dziesięcinę. Natomiast celnik na głównym 
miejscu stawia Boga: „Boże, miej litość dla mnie”. Błąd w myśleniu faryzeusza 
polega na tym, że jest przekonany, iż dobre uczynki prowadzą do 
usprawiedliwienia, a tak naprawdę są one skutkiem otrzymanego 
usprawiedliwienia. Bóg nie jest naszym dłużnikiem. Faryzeusz odwraca role, 
sądząc, że Bóg musi mu odpłacić. Natomiast celnik i każdy prawdziwie wierzący 
odkrywa, że został zbawiony przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 
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Chrystusa. To On daje nam nowe życie. Obdarował nas miłością Boga i ta miłość 
przynagla nas do okazywania miłości bliźniemu. Zapewne każdy z nas po trosze 
odnajduje się tak w jednej, jak w drugiej postaci. Jesteśmy jak celnik, gdy ze 
szczerością serca uznajemy swoje grzechy. Ale wiele razy jesteśmy faryzeuszami 
przekonanymi o własnej sprawiedliwości. Od nas i od naszej postawy przed 
Bogiem zależy, czy po dzisiejszej Eucharystii wyjdziemy usprawiedliwieni czy też 
nie. Oremus 

XXXI Niedziela Zwykła, 30.10.2022 r. 
Łk (19,1-10). Jezus wszedł do Jerycha 

przechodził przez miasto. A pewien 
człowiek, imieniem Zacheusz, który był 

zwierzchnikiem celników i był bardzo 
bogaty, chciał koniecznie zobaczyć 

Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł  
z powodu tłumu, gdyż był niskiego 

wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął 
się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, 

tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy 
Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał  

w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź 
prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zszedł więc  

z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika 
poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego 

majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to 
Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem 

Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło”.  
Niezwykła gościna 

Zacheusz zbierał cło od tych, którzy przechodzili przez Jerycho,  
i zarządzał wszystkimi celnikami miasta. Współpracował z okupującymi 
Ziemię Świętą Rzymianami i był bardzo bogaty. Wielu uważało go za 
złodzieja, zdrajcę, człowieka niegodnego uwagi. On właśnie zapragnął 
zobaczyć Chrystusa. Nie dano mu stanąć w pierwszym rzędzie ani wejść 
na czyjś dach. Wspiął się więc na drzewo, wystawiając się na wyśmianie. 
Kiedy wreszcie zobaczył Jezusa, ten spojrzał na Zacheusza, odezwał się 
do niego po imieniu i wprosił się do jego domu. Jezus nie wzgardził 
Zacheuszem. Żadnym słowem nie oskarżył go ani nie wezwał do 
nawrócenia. Ten, który jest Miłością, wszedł w środek życia Zacheusza  
i tam okazał mu miłość. Z bliskości i miłości Jezusa „zbawienie stało się 
udziałem tego domu” – Zacheusz przewartościował wszystko. Kiedy 
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Jezus stanął w centrum jego życia, natychmiast był w stanie połowę 
majątku oddać ubogim a skrzywdzonym wynagrodzić czterokrotnie. 
Może też tym, którzy szemrali przeciw niemu. Wobec miłości Boga 
wszystko inne utraciło swój blask. „Syn Człowieczy przyszedł odszukać  
i zbawić to, co zginęło.” Przychodzi też dzisiaj do mnie, aby zagościć  
w moim życiu. On, Mądrość Odwieczna, zwraca się do każdego z nas po 
imieniu i przekonuje, że Bóg nie stwarza byle czego. Powołał nas do 
pełni życia i pragnie naszego szczęścia. Miłuje nas, zamyka oczy na 
nasze grzechy i pragnie, abyśmy w Niego uwierzyli. Aby w nas,  
w naszym życiu, zostało uwielbione imię Jezusa Chrystusa, a my w Nim 
przemienieni. Abyśmy wraz z Psalmistą mogli na wieki uwielbiać  
i wysławiać Boga. Wszystko to jest możliwe jedynie w mocy i łasce 
Jezusa Chrystusa. Oremus 

Intencje na październik 2022 

I Sobota 
01.10.2022 

7.00 1. † Władysława Jurzak (P) 
2. † Zdzisław Kusak (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. 
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  
Poniedziałek 
03.10.2022 

7.00 † Janina Szombara 
18.00 † Jan Mleczko 

Wtorek 
04.10.2022 

7.00 † Franciszek i Bronisława Adamaszek z synami  
i rodziną 

18.00 † Irena Małyszek (P) 

Środa 
05.10.2022 

7.00 † Tomasz Matachowski (P) 

18.00 
1. † Helena Kubaszko (P) 
2. † Józef Moskal (P) 
3. † Janusz Wadoń (P) 

I Czwartek 7.00 † Roman Tylko (P) 
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06.10.2022 18.00 1. W int. kapłanów z naszej Parafii od Oazy Rodzin 
2. † Władysław Bies (P)  

I Piątek 
07.10.2022 

7.00 † Zygmunt Śliwa (P) 

18.00 1. † Helena Borak w 2 r. śm. 
2. † Michał Borutka (P) 

Sobota 
08.10.2022 

7.00 † Kazimiera Tąga (P) 
18.00 † Stefan Puchała  

Niedziela 
09.10.2022 

 
 

XXVIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Zofia Komendera w 1 r. śm. (P) 

9.00 
1. † Wiktor Czarnik (P) 
2. † Tadeusz Małyszek (P) w 1. r. śm. 
3. † Wanda Śliwa (P) 

11.00 

1. † Zdzisław Drożdż z rodzicami 
2. † Jan Niemczyk (P) 
3. † Bronisława Pakuła (P) 
4. Za Parafian 

17.00 † Marek Fabia (P)  
Poniedziałek 
10.10.2022 

7.00 † Urszula Sromek  
18.00 † Ludwik Pająk (P) 

Wtorek 
11.10.2022 

7.00 † Władysława Jurzak (P) 

18.00 W int. członkiń IX Róży Kobiet Grażyny Żurek oraz 
ich rodzin o Boże błog. i dar pokoju na świecie 

Środa 
12.10.2022 

7.00 † Maria Zeman (P) 

18.00 
1. † Helena Dyczkowska (P) 
2. † Józef Koper (P) 
3. † 

 Czwartek 
13.10.2022 
Dzień fatimski 

7.00 † Janusz Milkiewicz (P) 

18.00 1. † Edward i Kazimierz Tatoń 
2. † Janina Gibas  

Piątek 
14.10.2022 

7.00 † Kazimiera Tąga (P) 

18.00 1. † Tadeusz Kudziełko (P)  
2. † Genowefa i Antoni Kliś 

Sobota 
15.10.2022 

7.00 † Zygmunt Śliwa (P) 
18.00 †† Za zmarłe członkinie z I Róży Kobiet Marii Łaciak  

Niedziela 
16.10.2022 

 
 

XXIX Niedziela Zwykła 

7.00 W int. członków II Róży Mężów Włodzimierza Drożdża 
oraz ich rodzin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

9.00 
1. † Kazimierz Baścik w 30 r. śm. z żoną Heleną 
2. † Franciszek Tora  w 30. r. śm. 
3. † Antonina i Czesław Czarnik  

11.00 
1. W int. Jubilatów w 40 r. Ślubu jako 
podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej dla całej Rodziny 
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2.  W int. Pawła z ok. 7 r. Urodzin o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 
3. † Maria Dusik (P) 
4. Za Parafian 

17.00 † Krystyna i Mieczysław Konior   
Poniedziałek 
17.10.2022 

7.00 † Edward i Jolanta Kućka 
18.00 † Halina Malarz (P) 

Wtorek 
18.10.2022 

7.00 † Maria Pękala (P) 
18.00 † Jan Mleczko (P) 

Środa 
19.10.2022 

7.00 † Zofia Pałosz w 4 r. śm. z mężem Bronisławem  

18.00 

1. † Franciszek Malarz (P)  
2. † Stanisława i Rudolf Handzlik w r. śm. 
3.  W int. członkiń II Róży Kobiet Marii Kaleka oraz 
ich rodzin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

 Czwartek 
20.10.2022 

7.00 † Mieczysław Dusik 
18.00 † Jan i Joanna Niedziela z zięciem Kazimierzem 

Piątek 
21.10.2022 

7.00 † Maria Zeman (P) 

18.00 1. † Genowefa Jurowska (P)  
2. † Jan Niemczyk (P) 

Sobota 
22.10.2022 

7.00 † Władysław Bies (P) 
18.00 † Aniela Handzlik w 7 r. śm. 

Niedziela 
23.10.2022 

 
 

XXX Niedziela Zwykła 

7.00 W int. członkiń IV Róży Kobiet Marii Drożdż oraz ich 
rodzin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

9.00 
1. † Irena Małyszek (P) 
2. † Władysław i Anna Stopczak 
3. † Wanda Śliwa (P) 

11.00 

1. † Marian Wójcik z córką i synem 
2. † Antoni i Zofia Matejko 
3. † Mieczysław Jakubiec (P) 
4. Za Parafian 

17.00 † Władysław i Anna Wandzel  
Poniedziałek 
24.10.2022 

7.00 † Bronisława Pakuła  (P) 
18.00 † Józef i Maria Naglik 

Wtorek 
25.10.2022 

7.00 † Maria Pękala (P) 
18.00 † Ludwik Pająk (P) 

Środa 
26.10.2022 

7.00 † Jerzy Czarnik (P) 

18.00 
1. † Zofia Komendera (P) 
2. † Stanisław Szczepańczyk (P) 
3. † Paweł Szczepańczyk (P) 

 Czwartek 
27.10.2022 

7.00 † Kazimiera Tąga (P) 
18.00 † Maria Zeman (P)  

Piątek 7.00 † Wanda Śliwa (P) 
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28.10.2022 
18.00 

1. † Józefa Kozieł w 1 r. śm. z mężem Alojzym 
2. † Katarzyna Hałat z mężem Władysławem córką 
Marią i synem Stanisławem 

Sobota 
29.10.2022 

7.00 1. † Helena Kubaszko (P) 
2. † Maria Szatanik w 2 r. śm. 

18.00 † Tomasz Matachowski (P) 

Niedziela 
30.10.2022 

 
 

XXXI Niedziela Zwykła 
7.00 † Stanisław Matusiak 

9.00 
1. † Janusz Wadoń   
2. † Jan Niemczyk P)  
3. † Antoni i Franciszka Mikołajczyk  

11.00 

1.  W int. Jubilatów Stefana i Wandy Gil w 50 r. 
Ślubu jako podziękowanie za otrzymane łaski z 
prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej  
2. † Władysława Smolec z mężem Emilem 
3. † Maria Gil z mężem Stefanem 
4. Za Parafian 

17.00 † Wanda Duraj   
Poniedziałek 
31.10.2022 

7.00 † Anna Gasidło (P) 
18.00 † Dominik Tatoń (P) 

Wtorek 
01.11.2022 

Uroczystość Wszystkich Świętych 
7.00 † Aniela i Stanisław Handzlik  

9.00 
1. † Władysław Bies (P) 
2. † Alojzy i Jadwiga Fabia 
3. † Bronisława Pakuła (P) 

11.00 

1. † Genowefa Jurowska (P) 
2. † Wanda Śliwa (P) 
3. † Elżbieta Jurzak z mężem Józefem 
4. Za Parafian 

14.00 Za Zmarłych Parafian 

Środa 
02.11.2022 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
7.00 † Józefa i Włodzimierz Drożdż  
7.30 Za Wszystkich wiernych Zmarłych 

18.00 
1. † Zofia Komendera (P) 
2. † Emilia i Józef Adamus  
3. † Anna i Józef Kaleka z zięciem Wiktorem 

I Czwartek 
03.11.2022 

 

7.00 † Małgorzata Skudrzyk (P) 

18.00 
1. †† Za zmarłe członkinie z XI Róży Kobiet Marii 
Dusik 
2. † Marian i Czesława Nycz 

I Piątek 
04.11.2022 

7.00 † Antoni Klima w 6 r. śm. z żoną Wandą w 2 r. śm. 

18.00 
1. † Tadeusz Małyszek (P)  
2. †† Za zmarłe członkinie z X Róży Kobiet Anny 
Wawak  
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I Sobota 
05.11.2022 

7.00 † Maria Zeman (P) 
18.00 † Feliks Foryś 

Niedziela 
06.11.2022 

Uroczystość Wszystkich Świętych 
7.00 †† Za zmarłe członkinie z II Róży Kobiet Marii Kaleka 

9.00 
1. † Marek Fabia (P) 
2. † Janusz Wadoń (P) w 1 r. śm. 
3. † Ludwika i Feliks Jordanek 

11.00 

1. † Franciszek Malarz w 2 r. śm. 
2. †† Za zmarłych z I Róży Rodziców 
3. † Janina Wadoń z rodzicami i rodzeństwem 
4. Za Parafian 

17.00 † Zygmunt Śliwa (P) 
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Mały  
      Apostoł                                               
Drogie   
      Dzieci! 

W październiku nasze serca 
przylgną do Maryi Matki 

Jezusa naszego Zbawiciela.  
Będziemy gromadzić się 

w naszym kościele na 
nabożeństwach różańcowych,  

aby rozważać tajemnice 
życia, śmierci  

i zmartwychwstania Jezusa 
wraz z Jego Matką Maryją 

Niepokalaną Panienką. 
Zachęcam wszystkich do  

modlitwy różańcowej  
 w tygodniu  

o godz. 17.30, 
a niedziele  

o godz. 16.30 
 

Pozdrawiam  
                   ks. Wacław 
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Krzyżówka dla Dzieci 10/2022 

Nikt z Dzieci nie podjął się trudu 
rozwiązania krzyżówki z nr 9/ 2022 
dlatego nie ma nagród. Oto nowa 
krzyżówka. Na prawidłowe hasło czekam 
do czwartku 20 października 2022 r. 
Mam nadzieję, że są jeszcze dzieci, 
którym się chce…. 

Nagrodą będzie album o życiu 
i pontyfikacie Jana Pawła II. 
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Krzyżówka dla dorosłych 10/2022 r. 
Rozwiązaniem krzyżówki  
dla dorosłych z gazetki  
nr 9/2022 jest hasło:  
„Dostrzegać Jezusa  
w najuboższych.”  

Nagrodę wylosowały osoby: 
Janina Zielińska  

i Maria Kaczmarz,  
Gratulujemy!  

Hasło z krzyżówki proszę 
nadsyłać  

do 20 pażdziernika 2022, na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę  przynieść do zakrystii. 

Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Święta Rita”.   
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 

 
POZIOMO: 1. Modlitwa październikowa; 6. Nasi bliźni to wszyscy …; 9. Poddany 
próbom; 11. Ojciec Apostołów Jakuba i Jana; 12. Napis na krucyfiksie; 13. … 
Apostolskie; 14. Kraina, z której Salomon brał złoto (1 Krl 9,28); 15. Skrót Księgi 
Amosa; 17. Monogram Jezusa; 19. Greckie „T”; 20. „Krew moja jest prawdziwym 
…” (J 6,55); 22. Bóg „otrze z ich oczu wszelką …” (Ap 21,4); 23. … et labora; 25. 
Np. trzyletni … czytań mszalnych; 26. … za oko; 27. Miasto palestyńskie albo 
materiał opatrunkowy; 28. Obok harfy (Ps 81,3); 31. Dolina zwycięstwa Jozuego 
(Joz 10,12); 34. Skrót Anno Domini; 36. Kraj azjatycki ewangelizowany przez 
św. Tomasza Apostoła; 37. Matka albo ojciec; 38. Niegdyś kościół parafialny; 39. 
… szczęka, broń Samsona (Sdz 15,15); 40. „Wielką moc posiada … modlitwa” (Jk 
5,16); 41. Matka Izaaka  
PIONOWO: 1. Miejsce spotkań w klasztorze; 2. Wyjęte z boku Adama; 3. Zawieść 
nie może; 4. Sędzia, zabił Eglona (Sdz 3,21); 5. Upragniona w zgiełku; 6. Skrót 
Księgi Liczb; 7. Po nocy; 8. Uczeń Eliasza; 10. Zboże siane jesienią; 16. Ma siedem 
głów (Ap 12,3); 18. Nie przewyższa pana (Mt 10,24); 19. Znak przymierza na 
niebie; 21. „… mój daję wam” (J 14,27); 24. Uprawia ziemię; 26. Całkowite 
oddanie się Bogu; 29. Boża ... jak rzeka; 30. … Judaszowa; 32. U gaduły lata jak 
łopata; 33. Piotr (aram.); 35. Ciało i … 
 
 
Hasło: …………………………………………………………………………………………………. 
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Przez ręce Matki 
Najkrótsza droga do Jezusa 

Kościół od samego początku przeczuwał i pielęgnował maryjną tajemnicę 
Matki i Wspomożycielki ludu Bożego. Już w pierwszych wiekach we wspólnotach 
chrześcijańskich szerzył się kult maryjny, a jego 
najstarszym ośrodkiem stał się Efez w Azji 
Mniejszej, dokąd jak głosi tradycja przybyła 
Maryja wraz z Janem Apostołem i tam zasnęła. 
Tam też powstała pierwsza bazylika Jej 
poświęcona, a na Soborze Efeskim w 431 roku 
oficjalnie uznano tytuł Maryi jako Bogurodzicy 
(Theotokos). Pobożność maryjna dla katolików 
jest niezwykle istotnym elementem wiary. 
Ogłoszenie dogmatów o Niepokalanym Poczęciu 
NMP w 1854 roku przez Piusa IX oraz o Jej 
Wniebowzięciu przez Piusa XII w 1950 roku 
jeszcze bardziej zwróciło serca wierzących ku 
Matce Bożej i pobudziło do pogłębionej refleksji 
nad Jej rolą w dziejach Kościoła i w życiu 
każdego chrześcijanina. Wielkim propagatorem kultu Maryi był św. Jan Paweł II, 
którego motto brzmiało: Totus Tuus (Cały Twój). W encyklice Redemptoris Mater 
(1987) zawarł swoje główne nauczanie maryjne, a w liście apostolskim Rosarium 
Virginis Mariae (2003) wzbogacił modlitwę różańcową o Tajemnice światła.  

▌UKOCHAĆ MARYJĘ Polska szczególnie umiłowała Maryję. Jej kult jest 
mocno zakorzeniony w polskiej tradycji i historii. Na przestrzeni wieków 
powstało wiele sanktuariów maryjnych, w których czcimy Jej obrazy słynące 
łaskami. Ukształtowały się różne formy pobożności wspólnotowej, takie jak 
pielgrzymki do miejsc świętych i cudownych wizerunków, procesje z obrazami, a 
także liczne nabożeństwa, takie jak majowe, różańcowe, godzinki, fatimskie czy 
pierwszych sobót, w których udział utwierdza w wierze i wzmacnia duchowo. 
Skomponowano też wiele pięknych pieśni maryjnych, ułożono wzruszające 
litanie do Niej i modlitwy, z których zawsze możemy skorzystać, aby wyrazić 
poruszenia i pragnienia własnego serca. Możemy też z miłości do Maryi 
podejmować wiele innych, osobistych zobowiązań. Szczególnie teraz, w sierpniu, 
miesiącu tak bardzo maryjnym, kiedy wielu z nas wyrusza na pielgrzymkowe 
szlaki na Jasną Górę. I bądźmy pewni, że Ona zawsze, w sposób najdoskonalszy, 
poprowadzi nas do Syna.  
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▌AKTY STRZELISTE I MODLITWA Możemy codziennie, na początku dnia, 
powierzać się Maryi krótkim aktem strzelistym ze szczerą i gorącą intencją, aby 
nas prowadziła, ustrzegła od złego, by otoczyła opieką naszych bliskich i nasze 
sprawy. A wieczorem, przed snem, dobrze jest ogarnąć myślą mijający dzień, 
przypomnieć sobie wydarzenia, spotkania, rozmowy, własne myśli i zobaczyć te 
momenty, w których obecność Maryi wydała nam się szczególnie bliska, i w 
krótkiej modlitwie wyrazić Jej swą wdzięczność. Ale pragnijmy dziękować 
również wtedy, gdy stwierdzimy, że nie zauważyliśmy żadnych znaków Jej 
obecności, a może nawet cały dzień czuliśmy się bardzo samotni i bezradni.  
W takich chwilach wsłuchajmy się w słowa Pana Jezusa, który powiedział: 
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29). Pan Jezus zawsze nam 
błogosławi, czyli spogląda na nas z życzliwością i z miłością i pragnie naszego 
szczęścia w każdej sytuacji, w każdym dniu, nawet w tym najbardziej smutnym i 
szarym. A Maryja, Matka Boga, będzie nas ku tej niepojętej tajemnicy Bożej 
miłości każdego dnia przybliżała.  

▌RÓŻANIEC Możemy powierzać się 
Maryi odmawiając codziennie jakąś część 
lub cały Różaniec w intencjach, które są w 
danym dniu dla nas najważniejsze, i za 
osoby szczególnie nam bliskie. Dobrze jest 
też na początku tej modlitwy wzbudzić w 
sobie wewnętrzne nastawienie, aby co do 
mojej prośby, mnie samego i mojego życia 
wypełniła się wola Boża, nie moja. Bo 
wówczas możemy mieć pewność, że Maryja, 
„Służebnica Pańska”, nasza Matka, 
niechybnie przedstawi ją Bogu jako swoją 
własną, a Bóg nigdy Jej nie odmawia.  

▌SZKAPLERZ Swoim gorliwym 
czcicielom, osobom pragnącym być jak 
najbliżej Matki Najświętszej, Maryja 
ofiarowuje szkaplerz. „Przyjmij ten 
szkaplerz. On będzie znakiem zbawienia, ochroną w niebezpieczeństwie  
i obietnicą pokoju. Ktokolwiek więc umrze nosząc ten szkaplerz nie zazna ognia 
piekielnego” – to słowa Maryi, które skierowała 16 lipca 1251 roku do Szymona 
Stocka, przełożonego generalnego karmelitów. Szkaplerz w swojej istocie jest 
niewidzialnym płaszczem Matki Bożej, który w swym materialnym znaku ma nam 
przypominać o Jej obecności i naszym oddaniu się w Jej opiekę. Jest też znakiem 
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wyrażającym nasze pragnienie upodobnienia się do Niej w czystości, wierności, 
miłości i posłuszeństwie Bogu. Przyjęcie szkaplerza jest aktem naszego 
powierzenia się Maryi, która zawsze prowadzi do Syna.  

▌OFIAROWANIE SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI wg. św. 
Ludwika Marii Grignon de Montforta Możemy też dokonać bardziej radykalnego 
aktu całkowitego oddania się Maryi w 
niewolę. Św. Ludwik Maria Grignon de 
Montfort, autor Traktatu o prawdziwym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, 
wyjaśnia: „Nabożeństwo to polega na 
zupełnym oddaniu się Najświętszej Maryi 
Pannie, aby móc przez Nią należeć do Jezusa 
Chrystusa. Należy oddać Jej: nasze ciało ze 
wszystkimi jego zmysłami i członkami, naszą 
duszę ze wszystkimi jej władzami, dobra 
zewnętrzne, cały majątek, jaki posiadamy 
lub posiądziemy w przyszłości, nasze dobra 
wewnętrzne i duchowe, którymi są zasługi, cnoty i dobre uczynki, przeszłe, 
teraźniejsze i przyszłe, słowem wszystko, co posiadamy w porządku natury i łaski, 
jak i wszystko, co w przyszłości posiąść możemy w porządku natury, łaski  
i chwały, a to bez najmniejszych zastrzeżeń, nie zachowując dla siebie ani grosza, 
ani jednego włoska lub najdrobniejszego dobrego uczynku” (121). Pisze też, że 
skoro Jezus przyszedł do nas przez Maryję, to i my powinniśmy podążać do Niego 
tą samą drogą, i nie ma lepszej ani szybszej. Zapewnia, że droga „przez Maryję” 
jest najkrótszą i najskuteczniejszą, która prowadzi nas prosto do nieba. 
Oczywiście decyzję o dokonaniu takiego aktu trzeba głęboko przemyśleć  
i wewnętrznie się do niego przygotować, bo Maryja zawsze bardzo poważnie nas 
traktuje. Jeśli odkryjemy w sobie pragnienie oddania się Jej na własność  
w niewolę miłości, powinniśmy je najpierw duchowo rozeznać poprzez 
modlitwę, rozważanie słowa Bożego, rozmowę z kapłanem. Św. Ludwik 
proponuje nam 33-dniowy czas przygotowania do takiego aktu, swego rodzaju 
indywidualne rekolekcje, które można odprawić w domu, korzystając z 
podręczników duchowych na ten temat. Również samego aktu ofiarowania się w 
niewolę Najświętszej Maryi Pannie możemy dokonać osobiście lub wobec 
kapłana, ale przedtem koniecznie trzeba zapoznać się z warunkami, jakich należy 
dopełnić, aby to uczynić. A zacząć powinniśmy od przeczytania samego Traktatu 
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny autorstwa św. 
Ludwika i zapoznania się z istotą takiego zawierzenia. Wielu świętych i papieży – 
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między innymi św. ojciec Maksymilian Kolbe, św. Jan Paweł II – oddało się Matce 
Bożej w niewolę miłości korzystając ze wskazań św. Ludwika Marii Grignion de 
Montfort.  

▌POD TWOJĄ OBRONĘ  
Wielkie odnosimy pożytki dla duszy, ale też wielką pomoc w codziennych 
sprawach, gdy każdego dnia w osobistej modlitwie powierzamy się Maryi, gdy 
uciekamy się pod Jej opiekę, gdy zgadzamy się, a nawet pragniemy, by to Ona, 
znanymi tylko sobie ścieżkami i sposobami, prowadziła nas do Jezusa i wraz  
z Synem była obecna w naszym życiu i w życiu naszych rodzin. Ona potrafi 
sprawić, aby Bóg był na pierwszym miejscu. A wówczas i tylko wtedy w naszym 
życiu zapanuje ład i harmonia, wszystko odnajdzie swoje właściwe miejsce i już 
tu na ziemi zakosztujemy błogosławionego życia, a w niebie szczęścia bez miary.  

IWONA WESOŁOWSKA 
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Czas na wspomnienia 
 

W sobotę, 24 września Ministranci, Lektorzy z rodzinami i ks. Michałem 
zdobywali małe góry w Beskidzie Śląskim. Wyruszyli z przełęczy Biały Krzyż 
przez Grabową, Kotarz, Hyrcę, Beskidek, Beskid, Trzy Kopce na Klimczok. Po 
przerwie na posiłek wyruszyli w stronę Sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Beskidów w Szczyrku. Po odpoczynku i modlitwie powrócili do Podlesia. 
Wszyscy byli zadowoleni i wrócili pełni nowych doświadczeń oraz sił 
duchowych.   
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Sanktuarium Matki Bożej  
na Górce 

Na trasi  
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   Oto Kinga Żmuda, Natasza Handzlik, Kasia Płonka  
   i Karol Żmuda, dzieci, które w roku  szkolnym 2021/2022  
   wiernie uczęszczały na Msze św. niedzielne  i świąteczne,  
   czego dowodem były zebrane wszystkie ilustracje do  
   liturgicznej książeczki.. 
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Historia Podlesia i naszej Parafii 

Poznając własne korzenie – część IV 
 Podlesie – w latach od 1972 do 1973  

Rok 1972 
W lutym rozpoczęliśmy starania o generalny remont 
naszego kościoła, czyli zamiana części drewnianej na 
murowaną. Ekspertyza zamiany wypadła pomyślnie. 
Decyzję ma podjąć Województwo.  
W dniach od 19 do 23 marca wielkopostne rekolekcje dla 
wszystkich wygłosił Ks. Filip Piotrowski – wikariusz  
z Czańca. Dnia 29 marca Ks. J. Wanatowicz poświęcił 
obraz ku czci bł. Maksymiliana Kolbe, który został 
zawieszony obok obrazu Matki Bożej N. Pomocy. Obraz 
niosły dziewczynki z kl. IV: Danuta Fabia, Jolanta Duźniak 

i Ewa Januszyk. Dnia 8 maja odprawiano Msze św. i nabożeństwa w intencji 
rozpoczynającego się Synodu Archidiecezjalnego w Krakowie. Na Wawelu miała 
miejsce uroczysta inauguracja. Dnia 14 maja - Uroczystość ku czci Św. Stanisława 
Biskupa z racji 900-tnej rocznicy objęcia stolicy biskupiej w Krakowie. Dnia 16 
maja zmarł śp. Ks. Józef Świąder – prałat, honorowy dziekan i proboszcz Kęt. 18 
maja uroczystościom przewodniczył Ks. Bp Jan Pietraszko. Drugiego dnia, 19 
maja, Mszy św. przewodniczył i pogrzeb odprawił J.E. Kardynał Karol Wojtyła w 
asyście biskupów: Stanisława Smolińskiego i Albina Małysiaka. W pogrzebie 
uczestniczyło ok 160 księży. Nowym  Proboszczem w Kętach mianowany został 
Ks. Andrzej Waleń – proboszcz z Karwina i Dziekan Spiski. W niedzielę, 4 czerwca,  
po Bożym Ciele uroczysta procesja do 4-ch ołtarzy odbyła się wokół kościoła, 
gdyż władze powiatowe ponownie zabroniły wyjść poza teren kościoła. 
Posłaliśmy skargę do Województwa. Dnia 11 czerwca została zorganizowana 
pielgrzymka mężów i młodzieży męskiej do Kalwarii na zaproszenie  J.E. Ks. Kard. 
Karola Wojtyły. Uroczysty odpust ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa odbył się  
2 lipca. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Prałat Andrzej Waleń. Pozostali 
kapłani koncelebransi to: Ks. Kanclerz Prałat mgr Stefan Marszowski, Ks. Jan 
Kościółek, Prałat i Ojciec Duchowny z seminarium – Ks. Mgr Roman Wanatowicz 
– proboszcz z Krużlowej pow. Nowy Sącz, brat tutejszego duszpasterza i Ks. 
Paweł Bawoł – Salezjanin z Oświęcimia, który przez 6 lat tutaj pomagał w pracy 
duszpasterskiej. 
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W lipcu i w sierpniu zabraliśmy się do remontu dachu na murowanej części 
kościoła, który nakryliśmy eternitem. Wielce pomocni okazali się w tej sprawie 
panowie z Kęt: prezes PZGS w Oświęcimiu urzędujący p. Handzlik, dr Józef 
Mleczko i dr W. Wieroński. W dniach 21 do 23 lipca Podlesie odwiedzili ks. prałat 
Kanclerz mgr Stefan Marszowski, ks. prałat Jan Kościółek i ks. dziekan z Ujsoł 
proboszcz Józef Piotrowski. Wszyscy uczestniczyli  w odpuście w Kętach – ku czci 
Św. Małgorzaty. Adwokat Andrzej Rozmarynowicz zawiadomił nas 21 lipca., że 
Wojewódzki Urząd dla spraw wyznań nie zgodził się na remont naszego kościoła. 
Jest odwołanie do Warszawy. W drugiej połowie września odremontowano dach 
nad murowaną częścią kościoła. Pokryto go eternitem. Przy pracach pomagali 
Komęderowie z Zagrody (Kozy) i Adam Foks z Harszówek, kleryk Bolesław 
Mleczko, a także Adolf Piela i Orawczak nasi parafianie. W kościele ustawiono 
dębowy „Soborowy” ołtarz i cztery lichtarzyki – prace wykonał stolarz z Kęt – 
Antoni Pyrda. W Kętach  Rynku początek Roku Jubileuszowego ku czci św. Jana 
Kantego 1973 – z okazji 500-lecia. W listopadzie rozpoczęliśmy przebudowę 
starego ołtarza – na „Soborowy”. Prace wykonuje nasz parafianin Stanisław 
Pieczka - kamieniarz. W grudniu ukończono rekonstrukcję ołtarza oraz zakupiono 
odpowiednie lichtarze. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej umieszczono nad 
drzwiami zakrystii z odpowiednim oświetleniem. W święta przybył do nas ks. 
prałat kanclerz Kurii Metropolitalnej – Stefan Marszowski, który uczestniczył w  
uroczystej Pasterce i podczas świąt.  

Rok 1973 
Uroczyste zakończenie kolędy – na plebanii miało miejsce 7 stycznia. W tym 
wydarzeniu brali udział ks. prałat kanclerz Stefan Marszowski, notariusz Kurii ks. 
kan. Józef Krysta, ks. kan. Proboszcz z Mikuszowic Stanisław Piątkowski, Ks. 
Paweł Bawoł salezjanin z Oświęcimia. W drugiej połowie stycznia „tymczasowy” 
Komitet Kościelny pozbierał podpisy parafian na prośbie o rozbudowę naszego 
kościoła. Podpisywali się wszyscy – nawet z sąsiednich parafii ci, którzy do nas 
uczęszczają na nabożeństwa. Dnia 5 lutego do Wojewódzkiego Referatu  dla 
Spraw Wyznań udała się delegacja w osobach: Józefa Naglika, Franciszka Zaręby  
i Marii Kasolik z prośbą o pozwolenie na rozbudowę naszego kościoła. Naczelnik 
wydziału Stefan Pachołek obiecał – że jeśli nie w tym, to w przyszłym roku 
otrzymamy pozwolenie na rozbudowę naszego kościoła.  W marcu na plebanii – 
na piętrze – rozpoczęto prace związanie  z wykonaniem pokoju i łazienki. 
Majstrami tych prac są Szyc, Dziudek Józef – zięć Szyca i Procner Marian. 
Otynkowanie wykonali Tatoń i Naglik. Wielkopostne rekolekcje parafialne 
poprowadził Ks. Stanisław Martuszewski – były prowincjał księży Palotynów.  



 

St
ro

na
31

 

W pierwszych dniach kwietnia delegacja parafii udała się po raz drugi do 
Województwa w sprawie rozbudowy naszego kościoła. Delegatami byli: Józef 
Naglik, Franciszek Zaręba i Helena Baścik. Pozostało na obietnicach.  
Kolejna delegacja wybrała się 17 maja do Warszawy do Wydziału do Spraw 
Wyznań. Byli to: Helena Baścik, Józef Naglik, Franciszek Zaręba. Tematem 
rozmów jest rozbudowa naszego kościoła. Delegaci zostali przyjęci przez 
sekretarza wydziału. Obiecano dać odpowiedź do dwóch miesięcy.  
Ponieważ nie było odpowiedzi – przedstawiciele parafii wraz z ks. Józefem 
Wanatowiczem wystosowali list poleconym do „Ministerstwa do Spraw Wyznań” 

We wrześniu, w miejsce Ks. Pawła, który został przeniesiony do Wrocławia, 
dyrektor Zakładu Ks. Salezjanów Ks. Fr. Parciak wydelegował do pomocy do Kęt-
Podlesia Ks. Józefa Połącarza. 
W dniach 27 i 28 października br. odbyła się w Kętach Podlesiu Wizytacja 
Kanoniczna Rektoratu. Przeprowadził ją J.E. Ks. Bp Julian Groblicki. W sobotę 27 
o godz. 16.30 było uroczyste powitanie Bpa, którego od mostu prowadzili młodzi 
kolarze. Po wejściu do kościoła biskupa przywitała dziatwa, młodzież mająca 
przyjąć sakrament bierzmowania, rodzice i miejscowy Rektor – Ks. Józef 
Wanatowicz. Po odprawieniu mszy św. i wygłoszeniu kazania przez Biskupa – do  
bierzmowania przystąpiło 109 kandydatów. W uroczystościach brali udział  
kapłani: ks. Dziekan J. Banaś, ks. Prałat A. Waleń, ks. St. Piątek, ks. Fr. Piela. ks. 
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St. Wcisło i ks. Połącarz oraz o. Marek, który przez pięć dni głosił podniosłe nauki 
przygotowujące wiernych do wizytacji i młodzież do Bierzmowania.  

Plan wizytacji: 
Niedziela 28-go: Msza św. o godz. 7 dla małżonków, o godz. 9.30 dla dziatwy  
i młodzieży, a po niej spotkanie z młodzieżą i ministrantami. O 11.15 msza św. 
dla dziadków, wdów, samotnych. Obiad o godz. 12.30. O godz. 15 odwiedziny 
chorych Parafian: p. Kasolikowa („Wrzos”), Bronisława Szczepańczykowa  
i p. Jarnot na ul. Armii Ludowej, któremu Ks. Biskup udzielił w domu sakramentu 
Bierzmowania. O godz. 16 błogosławieństwo dziatek – msza św. i pożegnanie Ks. 
Biskupa.  
W dniu 5 listopada odbyła się pielgrzymka kapłanów z naszej Archidiecezji do 
Kalwarii. Braliśmy udział w koncelebrze z Kardynałem i Biskupami. Była to 
inauguracji „Roku Jubileuszowego” odkupienia (od I niedzieli adwentu 1973 do I 
niedzieli adwentu 1974 r. a potem Rzymie). 
Dnia 25 listopada Msza św. „powizytacyjna” w Krakowie na Wawelu z kapłanami 
i delegacjami parafii. Uczestniczyli w niej nasi parafianie ze ks. Józefem 
Wanatowiczem.  
Dnia 29 listopada ks. Józef pojechał z delegacją do Częstochowy po „Akt 
Milenijnego Oddania Matce Boskiej w Niewolę” dla naszego kościoła.   
                    C.D. nastąpi 
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Zapraszam na 
„KWADRANS  
DLA JEZUSA”  

we wtorek  
18 października.  

Pragniemy adorować  
i uwielbiać  

Pana Jezusa  
w Najświętszym  

Sakramencie Ołtarza za 
wielkie dzieła, które dokonuje w naszym życiu  
i zawierzać Mu wszystkie nasze sprawy przez 

Niepokalane Serce NMP. Zaczynamy 
nabożeństwem różańcowym o godz. 17.30. 
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Plan nabożeństw różańcowych w październiku 2022 r. 
Dzień Godz.  Prowadzący: 

01.10.2022 I Sobota   7.30 Apostolat Maryjny 
02.10.2022 I Niedziela  16.30 I, II i III Róża Różańcowa  
03.10.2022 Poniedziałek  17.30 IV i V  Róża Różańcowa 
04.10.2022 Wtorek  17.30 VI i VII Róża Różańcowa 
05.10.2022 Środa  17.30 VIII i IX Róża Różańcowa 
06.10.2022 I Czwartek  17.30 Lektorzy i Ministranci z ks. Michałem  
07.10.2022 I Piątek  17.30 Róża Mężów 
08.10.2022 Sobota  17.30 X i XI Róża Różańcowa  
09.10.2022 Niedziela 16.30 Świecki Zakon Karmelitański 
10.10.2022 Poniedziałek  17.30 Dzieci klas 3 SP z rodzicami i z ks. Wacławem 
11.10.2022 Wtorek  17.30 Klasy 4 SP z ks. Wacławem  
12.10.2022 Środa  17.30 I i II Róża Rodziców w intencji Dzieci 
13.10.2022 Czwartek  17.30 Uczestnicy nabożeństwa fatimskiego 
14.10.2022 Piątek  17.30 Czciciele Najdr. Krwi Pana Jezusa Chrystusa 
15.10.2022 Sobota  17.30 I, II i III Róża Różańcowa 
16.10.2022 Niedziela 16.30 Zelatorzy Róż Różańcowych 
17.10.2022 Poniedziałek  17.30 Dzieci klas 3 SP z rodzicami i z ks. Wacławem 
18.10.2022 Wtorek  17.30 Oaza Rodzin 
19.10.2022 Środa  17.30 Uczniowie klas 5 SP z ks. Michałem 
20.10.2022 Czwartek  17.30 Uczniowie klas 6 SP z ks. Michałem 
21.10.2022 Piątek  17.30 Uczniowie klas 4 SP z ks. Wacławem  
22.10.2022 Sobota  17.30 I i II Róża Rodziców w intencji Dzieci 
23.10.2022 Niedziela 16.30 Apostolat Margaretka 
24.10.2022 Poniedziałek  17.30 Dzieci klas 3 SP z rodzicami z i ks. Wacławem 
25.10.2022 Wtorek  17.30 IV, V i VI Róża Różańcowa 
26.10.2022 Środa  17.30 Apostolat Maryjny                           
27.10.2022 Czwartek  17.30 VII, VIII i IX Róża Różańcowa  
28.10.2022 Piątek  17.30 Kandydaci do Bierzmowania z ks. Michałem 
29.10.2022 Sobota 17.30 Czciciele Najdroższej Krwi Pana Jezusa 

Chrystusa Oaza Rodzin 
30.10.2022 Niedziela 16.30 Oaza Rodzin 
31.10.2022  Poniedziałek 17.30 X i XI Róża Różańcowa 
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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 16 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 
Środa – ks. Michał – tel.: 33 / 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/

