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           Miłosierdzie 

            i Miłość Jezusa                
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
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„Bądźcie gotowi, bo w chwili, której się  

nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.  
                                                                     Mt 24,44 
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Adventus 
 

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, 
który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu 
Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego  
w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele 
przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres  
w każdym nowym roku liturgicznym. 
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów: 

1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku 
oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w 
chwale na końcu czasów (okres od początku 
Adwentu do 16 grudnia włącznie); 

2. czasu bezpośredniego przygotowania do 
uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której 
wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na 
ziemię. Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii 
adwentowej obydwu części jest czytanie 
księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje 
tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.   

Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi  
w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. (…) W tradycji gallikańskiej Adwent miał 
charakter pokutny i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie), co wspomina św. 
Hilary (+ 367). W V w. biskup Tours, Perpetuus, wprowadził w Galii obowiązek 
postu w poniedziałki, środy i piątki w okresie trzech tygodni od dnia św. Marcina 
(11 listopada) do Narodzenia Pańskiego. W Rzymie okres przygotowania do 
Narodzenia Pańskiego został wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI wieku. 
Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania na radosne święta 
Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim 
doborem czytań i formularzy, bez praktyk pokutnych.  Od czasów św. Grzegorza 
Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Był to czas 
bezpośredniego, liturgicznego przygotowania na obchód pamiątki historycznego 
przyjścia Chrystusa. Na początku IX w. Adwent nabiera także charakteru 
eschatologicznego - staje się czasem przygotowania na ostateczne przyjście 
Chrystusa. W wyniku połączenia tradycji gallikańskiej i rzymskiej ukształtował się 
Adwent, jaki przeżywamy do dziś - liturgicznie rzymski, a ascetycznie gallikański  
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(kolor fioletowy, bez Gloria). Formę tę rozpowszechniały klasztory 
benedyktyńskie i cysterskie. W XIII w. znana ona była już w całym Kościele, do 
czego przyczyniły się nowe zakony, zwłaszcza franciszkanie. Teksty liturgiczne 
Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie  
i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: 
Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na 
spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. 
Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu 
pokuty i pojednania. Adwent nie jest jednak w sensie ścisłym czasem pokuty, tak 
jak na przykład Wielki Post. 
Jak czytamy w "Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza" z 1969 r.: 
"Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości 
Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna 
Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie 
pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego 
powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu 
tych względów Adwent jest okresem 
pobożnego i radosnego oczekiwania". 

RORATY 
W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i 
uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 
grudnia), odprawiane są Roraty. Ta bardzo 
dawna tradycja jest nadal w Polsce 
kultywowana. Roraty to Msze ku czci 
Najświętszej Maryi Panny, odprawiane 
wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od 
łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich 
początku - Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, 
niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje 
się dodatkowa, ozdobna świeca - symbolizuje 
ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna 
się przy zgaszonych światłach; zapalają się one 
dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu". Jest to jeden 
z nielicznych przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się 
każdego dnia (chociaż wyłącznie podczas Rorat). (…)  
Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zapalanie dodatkowej świecy.  
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W dawniejszych czasach przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza 
podchodził król, niosąc pięknie ozdobioną świecę, i stawiał ją na najwyższym 
lichtarzu na środku ołtarza. Podobne świece, lecz już nie ozdobione, przynosili do 
ołtarza prymas, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop - przedstawiciele 
ówczesnych stanów. Każdy z nich, wręczając świecę celebransowi, odpowiadał 
na jego pytanie: "Gotowy jesteś na sąd Boży?" - "Gotów jestem na sąd Boży". 
Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw. antyfony "O", 
ponieważ wszystkie rozpoczynają się od tej właśnie litery: O Sapientia, O Adonai, 
O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel. Tak 
uszeregował je Amalariusz z Metzu (+ 850). Oparte są one na obrazach  
i symbolach biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu polskim stanowią siedem 
kolejnych zwrotek dawno śpiewanej pieśni "Mądrości, która z ust Bożych 
wypływasz". Ich treść obrazuje tęsknotę Izraelitów za Mesjaszem. Stosowane 
były pierwotnie jako antyfony do Magnificat w Liturgii Godzin. W odnowionej 
liturgii zachowały swoje tradycyjne miejsce. Ponadto włączone zostały w Mszę 
świętą jako wersety aklamacji przed Ewangelią. 
III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub - z łaciny - Niedzielą 
GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete in 
Domino", czyli "Radujcie się w Panu". Szaty liturgiczne mogą być - wyjątkowo - 
koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty 
liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa 
i z odkupienia, jakie przynosi. Warto pamiętać, że oprócz Niedzieli Gaudete jest 
jeszcze tylko jedna okazja do używania szat liturgicznych koloru różowego - jest 
nią Niedziela LAETARE - IV Niedziela Wielkiego Postu. 

http://brewiarz.pl/czytelnia/adwent_o.php3
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Krótkie medytacje nad Słowem Bożym 

 I Niedziela Adwentu – 27 listopada 2016 r. Rok A 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za 
dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna 

Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed 
potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali 

aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie 
spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął 

wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden 
będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć  

na żarnach: jedna będzie wzięta, druga 
zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie,  

w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej 
porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego 

domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn 
Człowieczy przyjdzie”. Mt (24,37-44).  

Czuwajcie więc ... 
Można oczekiwać spotkania z przyjacielem i nie spotkać go. Zdarza się 
tak, gdy pomylimy godzinę lub miejsce spotkania. Może się to zdarzyć 
również w relacji z Bogiem. Adwent jest oczekiwaniem na przyjście 
Chrystusa, ale dokona się to w miejscach i czasie oznaczonym przez Boga. 
Gdzie więc można spotkać Chrystusa? Spróbujmy wymienić wpierw kilka 
miejsc, gdzie my Go oczekujemy. Jeśli jesteśmy w chorobie, chcemy, aby 
przyszedł i dał nam zdrowie. Gdy mamy problemy finansowe, uważamy, 
że On nam je rozwiąże. Podczas okresów samotności i opuszczenia 
myślimy, że pozwoli nam spotkać drugiego człowieka. Modlimy się  
i prosimy, aby przyszedł i zrealizował nasze plany. Bóg jednak nigdy nie 
przychodzi, by dopasować się do naszych wyobrażeń i projektów. Tak 
więc, aby się z Nim spotkać, musimy być gotowi zmienić nasze myślenie  
i oczekiwania. Dlatego potrzebne jest czuwanie, czyli dostrzeganie  
w naszym życiu przychodzącego Chrystusa. Jak mówi Jezus w dzisiejszej 
Ewangelii, złodziej nie informuje o tym, kiedy będzie miał zamiar 
dokonać kradzieży. Gospodarz, aby nie dać się zaskoczyć, musi czuwać, 
bo „o godzinie,której się nie domyśla, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wiele 
razy w życiu straciliśmy dobrą okazję i dobrze wiemy, co to oznacza. 
Dlatego bądźmy uważni, aby nie przegapić najważniejszej okazji  
w naszym życiu – okazji spotkania z Chrystusem.    Oremus 
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II Niedziela Adwentu – 04 grudnia 2016 r. Rok A 
W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni 

Judzkiej te słowa: „Nawracajcie się, bo bliskie jest 
królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo 

proroka Izajasza, gdy mówi: „Głos wołającego na 
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego 

prostujcie ścieżki!”. Sam zaś Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około 

bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. 
Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała 

Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od 
niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje 

grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu 
wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: 

„Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed 
nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc 

nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: 
«Abrahama mamy za ojca», bo powiadam wam,  

że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci 
Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie 

wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla 
nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien 

nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym  
i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze 

 do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Mt (3,1-12). 
 

Przygotujcie drogę Panu… 
Ewangelista Mateusz w dzisiejszej Ewangelii wiąże ze sobą dwie postacie, 
Izajasza oraz Jana Chrzciciela, słowami: „Do [Jana] odnosi się słowo 
proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!»”. To proroctwo pochodzi z 40. 
Rozdziału Księgi Izajasza, rozpoczynającego drugą część tej księgi 
– Księgę pocieszenia. Została ona napisana przez anonimowego autora, 
ucznia Izajasza, nazywanego tradycyjnie Deutero-Izajaszem. Jej 
ostateczną redakcję datujemy na VI wiek przed Chrystusem. Był to  
w historii Izraela niezwykle trudny moment, który wymagał odpowiedzi 
na wiele pytań i zburzył wiele wyobrażeń o religijności Izraela. Państwo 
zdobyte przez Babilonię, świątynia zburzona a ludzie wywiezieni do 
niewoli. Skoro przegraliśmy, to może nasz Bóg jest zbyt słaby? A może to 
nasza wina, może to konsekwencje naszego grzechu? Ta refleksja 
towarzyszy Izraelitom szukającym ratunku. Wyzwolenie ostatecznie 



 

St
ro

n
a7

 

przychodzi od Boga, który nie zapomina o swoim przymierzu. Wpierw 
jednak Bóg przez proroka kieruje słowo pocieszenia, słowo zapowiedzi 
wyzwolenia, ale i wezwanie do nawrócenia: „Drogę Panu przygotujcie na 
pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga!” (Iz 
40,3). To słowo, które Bóg wypowiedział przez Deutero-Izajasza, trwa, 
czeka, aż spotyka Jana Chrzciciela, który się go chwyta i bierze je 
całkowicie serio. W Janie to słowo po sześciu wiekach oczekiwania mogło 
znaleźć przestrzeń realizacji. W Janie to słowo znalazło ciało, znalazło 
człowieka – on to słowo zrealizował w konkrecie swojego życia. Słowo 
Boże zawsze dąży do wcielenia, czeka, aż znajdzie się człowiek, który 
potraktuje je poważnie i uchwyci się go tak mocno, że zbuduje na nim 
swoje życie. Słowo Boże w tobie chce znaleźć przestrzeń wypełnienia, 
w tobie chce się wydarzyć.  Oremus 

III Niedziela Adwentu – 11 grudnia 2016 r. Rok A 
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich 

uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, 
który ma przyjść, czy też innego mamy 

oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: 
„Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie 

i na co patrzycie: niewidomi wzrok 
odzyskują, chromi chodzą, trędowaci 

zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli 
zmartwychwstają, ubogim głosi się 

Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto 
nie zwątpi we Mnie”. Gdy oni odchodzili, 

Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Co 
wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście 

zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy 
miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, 

nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: «Oto Ja posyłam mego 
wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę».  Zaprawdę, powiadam wam: Między 

narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy 
w królestwie niebieskim większy jest niż on”. Mt (11,2-11 ) 

 

Czy Jezus jest Tym oczekiwanym?  

Spróbujmy sobie wyobrazić scenę z dzisiejszej Ewangelii. Jan siedzi w 
więzieniu, Jego misja dobiega końca. Wskazał już Baranka Bożego, 
ochrzcił już Jezusa. Teraz jednak rodzi się w nim pytanie: czy się nie 
pomyliłem, czy to na pewno Ten, który miał przyjść? Pomyślał, że nie ma  



 

St
ro

n
a8

 

co gdybać, ale trzeba to zweryfikować i po prostu zapytać o to samego 
Jezusa. Dlatego wysyła swoich uczniów do Niego z pytaniem: „Czy Ty 
jesteś Tym, który ma przyjść?”. Jezus im mówi, żeby opowiedzieli Janowi 
o tym, co widzą i słyszą. Jan zrozumie tę opowieść. Musiał ją zrozumieć, 
bo wszystko, co widzieli, było wypełnieniem proroctw Izajasza 
dotyczących Mesjasza: „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 
trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, 
ubogim głosi się Ewangelię”. Jan to zrozumiał natychmiast, bo zobaczył, 
że dzieją się wszystkie znaki, których  oczekiwał dla potwierdzenia misji 
Jezusa. Ale zrozumiał jeszcze jedno: misja Jezusa się nie skończyła, ma 
jeszcze jedno zadanie do wykonania. Jan musiał natychmiast usłyszeć, że 
Jezus powiedział o wszystkich znakach zapowiadanych przez Izajasza, z 
wyjątkiem jednego, który pominął: „Pan posłał mnie (...), żebym 
zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę” (Iz 61,1). Jan 
siedzący w więzieniu zrozumiał, że ostatnią jego misją jest zapowiedzieć 
swoją śmiercią plan zbawienia – krzyżową śmierć Jezusa Chrystusa. Że 
nie będzie tu wyzwolenia jeńców, ale że jak całe życie wskazywał na 
Jezusa, tak teraz musi na Niego wskazać przez swoją śmierć. Właśnie 
dlatego Jezus nazwie Jana największym urodzonym z niewiasty. Jan jest 
największy, bo całe życie pragnął tak żyć, aby nigdy sobą Jezusa nie 
przysłonić, aby zawsze na Niego wskazywać. Całe życie, aż po śmierć, on 
pragnął się umniejszać, aby Jezus mógł być wywyższony. Oremus 

 

IV Niedziela Adwentu – 18 grudnia 2016 r. Rok A 
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po 

zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw 
nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 

sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był 
człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał 

narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 
potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański 

ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, 
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 

poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, 
On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. 

 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo 
Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi 

Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu,  
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Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański:  
wziął swoją Małżonkę do siebie. Mt ( 1,18-24 ) 

Czy wszystko  zaryzykować ? 

Nie wiemy, jak dokładnie wyglądała rozmowa Maryi z Józefem, w której 
powiedziała mu o tym, że jest w ciąży, że dziecko, które się urodzi, będzie 
Synem Bożym, że nigdy go nie zdradziła i nadal jest dziewicą mimo stanu 
błogosławionego. Możemy się tylko domyślać tego, co się wtedy działo  
w Józefie, co sobie myślał, co przeżywał. Ewangelista nie zdradza nam 
Jego myśli i wewnętrznych przeżyć. Wiemy tylko dwie rzeczy: Józef tak 
kocha Maryję, że pierwszy pomysł, który przychodzi mu do głowy, to nie 
myślenie o sobie, ale myślenie o Niej: „Muszę teraz zrobić wszystko, żeby 
Jej nie skrzywdzili”. Postanawia ją wtedy oddalić po kryjomu, żeby nie 
została ukamienowana. W tej postawie ukazuje pełnię swojej szaleńczej 
miłości do Maryi. Nieco później Ewangelista zdradza nam sen Józefa,  
w którym przychodzi do niego anioł i mówi mu: „Józefie, nie bój się. To 
dziecko naprawdę jest Synem Bożym. Zaopiekuj się Nim i Jego Matką, 
Maryją”. I Józef wierzy aniołowi i wierzy Maryi. Mimo że po ludzku to 
wszystko brzmi wręcz absurdalnie, on uwierzył. Zgadza się na to, żeby 
Bóg powywracał mu życie do góry nogami. Kiedy Józef uwierzył Panu 
Bogu, zaryzykował i zgodził się na to, że wszystkie jego plany na życie 
zupełnie się zawaliły, wtedy Bóg dał mu nieprawdopodobną miłość, po 
ludzku nieosiągalną. Dzięki niej Jego małżeństwo z Maryją było 
najpiękniejszym małżeństwem w historii świata. Dzięki niej pokochał 
Jezusa jak swojego syna, zatroszczył się o Jego wychowanie. A stało się to 
wszystko w momencie, w którym Bóg wywrócił mu życie do góry 
nogami.  Oremus 

 

Intencje mszalne na miesiąc grudzień 2016 
Data Godzina Intencja 

01.12.2016 17.00 
1. Za uczestników pogrzebu + Stanisławy Dusik 
2. W int. Danuty o zdrowie i Boże błog. 

02.12.2016 17.00 
1. + Jadwiga Wszołek ( P ) 
2. + Stanisława Dudzik ( P ) 

03.12.2016 17.00 
1. + Karol Polak z żoną Bronisławą 
2. + Leszek Nowy ( P ) 

04.12.2016 
II Niedziela Adwentu 

7.00 
1. + Anna Kasperek z mężem 
2. W int. Danuty o zdrowie i Boże błog. 
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9.00 
1. + Barbara Wanio 
2. + Marian Komendera 4 r. śm.  

11.00 
1. + Bronisław i Bronisława Jurzak 
2. + Janusz Goliasz 

17.00   + Jadwiga Wszołek ( P ) 

05.12.2016 
17.00 1. + Leszek Nowy  

2. Za zmarłych członków i sympatyków Koła Radio Maryja 

06.12.2016 
17.00 1. + Jan Lach w 26 r. śm. 

2. + Bronisław Szemik w 13 r. śm. 

07.12.2016 
17.00 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. 

2. W int. Heleny o zdrowie i Boże błog. 

08.12.2016 
Czwartek 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę matki Bożej w dniu 
Urodzin Adama 

9.00 + Maria i Józef Naglik oraz Maria i Edward Baścik 
17.00 + Józef Kołodziejczyk z synem 

18.00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Marii i jej rodziny  

09.12.2016 17.00 
1. + Józef Zaręba 
2. W int. Marii z ok. Imienin o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

10.12.2016 17.00 
1. + Leszek Nowy ( P ) 
2. + Stanisława Handzlik 

11.12.2016 
Niedziela  

III Niedziela Adwentu 
7.00 O zdrowie i Boże błog. z ok. 80 r. Urodzin 

9.00 
1. + Jadwiga Wszołek  
2. + Zyta Jarnot  

11.00 
1. + Stanisław i Maria Majda z córką Marią 
2. + Bronisław Handzlik  

17.00  + Anna i Władysław Wandzel 

12.12.2016 17.00 
1. + Stanisława Dudzik ( P ) 
2. + Marek Piwowarski, Pelagia i Julian Piwowarscy 

13.12.2016 17.00 
1. Za zmarłych z XV Róży Kobiet Marii Dusik  
2. + Stefania i Kazimierz Wadoń z córką Janiną 

14.12.2016 17.00 
1. + Mieczysław Hrapkowicz w 2 r. śm. 
2. O zdrowie i Boże błog. dla Związku Niewidomych z Kęt 

15.12.2016 17.00 
1. + Stanisława Dudzik ( P ) 
2. + Leszek Nowy ( P ) 

16.12.2016 17.00 

1. + Agnieszka i Józef Drożdż z synem Zdzisławem  
2. + Jadwiga Wszołek ( P ) 
3. W int. Ojczyzny i Ojca św. od I Róży Rodziców Wandy Dusik  

17.12.2016 17.00 

1. + Marcel Pudełek  
2. W int. Katarzyny i Beniamina o zdrowie i Boże błog. na nowej 
drodze życia 
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18.12.2016 

IV Niedziela Adwentu 
7.00  + Antoni Weźranowski z żoną  

9.00 
1. + Helena i Edward Nycz 
2. + Jadwiga Wszołek ( P ) 

11.00 
1. W int. Roberta z ok. 4 Rocznicy Urodzin o Boże błog.  
     i opiekę Matki Bożej 
2. + Jerzy Kierpiec w 10 r. śm. 

17.00  + Leszek Nowy ( P ) 

19.12.2016 17.00 
1. + Kazimierz Laskowski 
2. + Stanisława Handzlik 

20.12.2016 17.00 
1. + Stanisława Dudzik ( P ) 
2. + Józef i Rozalia Handzlik z synami i synową 

21.12.2016 17.00 
1. Jadwiga Wszołek ( P ) 
2. Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki   
    Bożej z okazji 75 r. Urodzin 

22.12.2016 17.00 
1. W int. II Róży Rodziców i ich dzieci o Boże błog.  
2. + Jan i Joanna Szkodoń 

23.12.2016 17.00 
1. + Anna Handzlik  
2. W int. Genowefy Mieszczak z ok. 80 r. Ur. o Boże błog. 
     i opiekę matki Bożej 

24.12.2016 7.00 
1. + Aniela i Stanisław Handzlik  
2. + ks. Gustaw Paranycz 

Pasterka 24.00 
1. + Jan i Maria Kasolik  
2.  Za Parafian  

25.12.2016 
Niedziela 

Uroczystość Bożego Narodzenia 
7.00 + Dominika Mleczko z mężem Tadeuszem  

9.00 
1. + Eugeniusz i Genowefa Kasolik z rodzicami  
2. + Jan Mierzwa  

11.00 
1. + Marian Procner z zoną  
2. + Grzegorz Dyczkowski z rodzicami  

17.00 + Stanisław Wandzel  

26.12.2016 
Poniedziałek 

Święto św. Szczepana, diakona i męczennika 

7.00 
W int. Stanisława z ok. 70 r. Urodzin o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej na dalsze lata  

9.00 
1. + Tomasz i Franciszka Przygoda z córkami 
2. + Henryk Jędrzejowski w 30 r. śm. 

11.00 
1. + Jadwiga Wszołek ( P ) 
2. + Karol i Tekla Fabia z rodzicami 

27.12.2016 7.00 
1. + Maria Kiszczak w 1 r. śm.  
2. + Władysław i Stefania Zając  
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28.12.2016 18.00 
1. O zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Anioła stróża dla Stasia  
    z ok. 1 r. Urodzin  
2. + Eugenia i Eugeniusz Zinkiewicz 

29.12.2016 7.00 
1. + Julia i Karol Tora  
2. + Anna Dropczyńska z mężem i dziećmi   

30.12.2016 18.00 
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. 
2. + Józef Byrski z rodzicami  

31.12.2016 
7.00 

1. + Marian Chmiel  w 1 r. śm.  
2. Za cierpiących i konających 

15.45  + Kazimierz Domasik w r. śm.  
 

Akt oddania się Maryi  
Niepokalanie Poczętej 

8 grudnia 

Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie 
tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg. 

Wraz z Tobą pragnę Mu - za Jego łaską - 
odpowiedzieć na Jego miłość do 

człowieka. Ty całą swą istotą rodzisz 
Chrystusa i utożsamiasz nas  

z Nim, kształtując na Jego obraz  
i podobieństwo. Ucz nas codziennego, 

konkretnego przylgnięcia do zbawczego 
planu Twego Syna i prowadź do 

zjednoczenia z Nim.  Ojcze Niebieski, Ty 
w Maryi starłeś szatana  

i utworzyłeś "nowego człowieka", aby zwyciężał zło mocą 
Niepokalanego Poczęcia. Niech Ono zatryumfuje nad światem, 

niech ogarnie każde serce, aby umiało tak Ci zawierzyć jak 
zawierzyła Maryja. Ty Boże, w Trójcy Jedyny, oddałeś się 

stworzeniu w Duchu Świętym, aby odnowić oblicze ziemi. Oto ja, 
wraz z całym stworzeniem, oddaję się Tobie w tymże Duchu, 

w niezgłębionej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Łączę się z FIAT 
Maryi i wraz z Nią, w Niej, przez Nią i jak Ona oddaję Ci moje życie, 

abyś w nim i przez nie wypełnił swój zamysł względem świata. 
 Zapal ogniem Ducha Świętego moje serce i niechaj od niego 

zapłoną wszyscy, których postawisz na mojej drodze.  Amen.  
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Drogie Dzieci ! 
Rozpoczyna się czas Adwentu, czyli oczekiwanie na przyjście 

Zbawiciela. Codziennie będziemy uczestniczyć w Roratach, aby 
przeżywać radość z poczęcia Syna Bożego w łonie Dziewicy Maryi 
Niepokalanej, która przyjęła Syna Bożego dając Mu ludzką naturę.  
Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku na Roraty na godz. 
1800.   
 
 
 
 
 
 

 

Św. Mikołaj odwiedzi  

Dzieci w naszym 

kościele  

na RORATACH,  

we wtorek   

6 grudnia o godz. 

1700. 

 

Dzieci, które będą znały 
życiorys św. Mikołaja, 

otrzymają nagrody 
specjalne!!! 

 

 

 

Roraty 

codziennie   

o godz. 1700 

Konkurs na 

najpiękniejszy lampion 

będzie we wtorek 

20 grudnia po Roratach. 
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Pieśni adwentowe 

„Gdy adwentowy wieczór nadchodzi” 
1. Gdy adwentowy wieczór nadchodzi posłuchaj słychać krok, 
para wędrowców do nas przychodzi poprzez zimowy zmrok. 
Ref.: Od drzwi, do drzwi stuka, puka i schronienia u nas szuka.  
Czy wiesz, kto przyszedł tu, otwórz, otwórz, otwórz Mu!  
2. Święta Panienko, stojąca w progu  
w chłodny wieczorny czas,  
przychodzisz do nas betlejemską drogą  
i pytasz: "Przyjmiesz nas?"  
3. Proszę, zamieszkaj u mnie od zaraz,  
otwieram domu drzwi, 
o wszystko pilnie już się postaram, 
aby usłużyć Ci. 
4. U mnie jest jeszcze biednie i skromnie, 
Ty serce moje znasz,  
ale przyjdź z Twoim Dzieciątkiem do mnie, 
to przecież Pan jest nasz. 
 

„Czekam na Ciebie, dobry Boże” 

1.Czekam na Ciebie, dobry Boże, 
Przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się, 
Niechaj mi łaska Twa pomoże,  
chcę czystym sercem przyjąć Cię.  
Ref.  Przyjdź do mnie Panie,  
mój dobry Boże, przyjdź  
i nie spóźniaj się.  
Przyjdź do mnie Panie, 
przyjdź z łaską swoją, przyjdź  
i nie spóźniaj się. 
2. Wśród licznych trosk i niepokojów, 
kiedy już sił nie starcza nam, 
karmisz nas, Panie, swoim Ciałem, 
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. 
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Moje uczestnictwo w RORATACH o godz. 1700 i w dobrych uczynkach 

adwentowych zaznaczamy kolorami : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

St
ro

n
a1

6
 

   Kalendarz Adwentowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

St
ro

n
a1

7
 

Jak powstał wieniec adwentowy ? 

Wieniec adwentowy: Świece oczekiwania 
Dnia, 12 września 1833 roku ewangelicki teolog i działacz 
społeczny z Hamburga, Pastor Johann Hinrich Wichern 
(1808-1881) otworzył w swym rodzinnym mieście szkołę-
przytułek dla sierot i nazwał ją Das Rauhe Haus. Było to 
pierwsze z jego dzieł charytatywnych. Potem Wichern 
zasłynął bowiem z organizowania tzw. misji wewnętrznej  
w Kościele ewangelickim i stworzył wiele podobnych 
instytucji. Pastor bardzo troszczył się o wychowanie swych 
podopiecznych. Chciał, by dzieci czuły się jak w rodzinie. W 
Adwencie 1839 roku wpadł na pomysł, jak zmienić wystrój 
świetlicy, by wprowadzić nastrój sprzyjający modlitwie. Sporządził szczególny 
wieniec. Na obrzeżu koła o średnicy 2 metrów umieścił 24 małe świeczki. Każda 
miała być zapalana w kolejny zwyczajny dzień Adwentu. Wokół tego wieńca 
podopieczni pastora gromadzili się codziennie na wspólne spotkania  
i śpiewy. Początkowo ozdabiano zielenią tylko ściany sali. Potem zamiast ścian 

przystrajano wieniec. Szkoła 
Wicherna (nazwana obecnie jego 
imieniem) istnieje do dziś, rozrosła 
się zresztą znacznie. Nie jest już 
przytułkiem lecz zespołem szkół 
ewangelickich. Pastor natomiast 
swój pomysł przenosił do innych 
niemieckich miast. W Adwencie 
zapraszał ludzi na coniedzielne 
rozważania. Dlatego zmienił trochę 
wygląd wieńca. Zamiast 24 świec 

umieszczał tylko cztery, oznaczające cztery niedziele Adwentu. Zwyczaj 
sporządzania wieńca adwentowego (niem. Adventkranz) rozprzestrzenił się 
bardzo szybko w całych Niemczech, również w części katolickiej, a wkrótce 
potem na całym świecie.  

Korzenie pogańskie czy żydowskie? 
Zwyczaj sporządzania wieńca adwentowego jest więc stosunkowo nowy, choć  
jego korzenie tkwią prawdopodobnie w starogermańskich obrzędach 
pogańskich. W środku zimy na okręgu z zielonych gałęzi, symbolizującym słońce, 
zapalano ogień na znak nadziei, że przyjdzie wiosna i słońce znów zaświeci 
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mocniej. Nie wiadomo jednak, czy dla ks. Wicherna inspiracją był ten stary 
zwyczaj, czy też judaistyczne, trwające osiem dni święto Chanuka. Każdego dnia 
tego święta zapala się kolejną świecę na ośmioramiennym świeczniku.  
Podobna zasada, zapalania kolejno o jedną świecę więcej, obowiązuje w wieńcu 
adwentowym... 

    Symbolika wieńca 
Wieniec adwentowy ma dość 
rozbudowaną symbolikę.  
W wielu krajach przestrzega się 
zasady, by trzy świece były 
fioletowe, a jedna (trzecia 
niedziela Adwentu) różowa, co 
odpowiada barwom liturgicznym 
tego okresu. Świece ustawione 
są na kole. Kształt ten oznacza, 
że Bóg jest wieczny, nie ma 

początku ani końca. Koło sporządzone jest z gałęzi roślin wiecznie zielonych, czyli 
przeważnie z drzew iglastych – sosny czy świerku. Ma to oznaczać życie wieczne, 
jakie daje nam Chrystus. I wreszcie samo zapalanie świeczek wiąże się z tym, że 
Zbawiciel sam nazywał siebie "światłością świata". Mówi o tym Ewangelia wg św. 
Jana: Jam jest światłość świata, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, ale 
będzie miał światłość żywota (J. 8,12).  http://liturgia.wiara.pl/doc/419805.Wieniec-adwentowy-

Swiece-oczekiwania 
 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

W I Niedzielę Adwentu 27 listopada po raz 
dwudziesty trzeci rozpocznie się Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom, które w tym roku 
przebiega pod hasłem „Płomień Miłosierdzia”.  
Tradycyjnie symbolem akcji jest świeca, która 
znajdzie swoje miejsce na wigilijnym stole. Jej 
płomień jest znakiem solidarności z najbardziej 
potrzebującymi w Polsce i na świecie. Dochód ze 
sprzedaży przeznaczony jest na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach  
i świetlicach, a także leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz letni 
wypoczynek. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc 
dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci uchodźców 
 z Syrii. 

http://liturgia.wiara.pl/doc/419805.Wieniec-adwentowy-Swiece-oczekiwania
http://liturgia.wiara.pl/doc/419805.Wieniec-adwentowy-Swiece-oczekiwania
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Tegoroczna kampania po raz siedemnasty ma charakter ekumeniczny. Obok 
Caritas uczestniczą w niej Diakonia Kościoła Luterańskiego i Reformowanego 
oraz ELEOS Kościoła Prawosławnego. 26 listopada o godz. 16.00 w cerkwi 
prawosławnej pw. św. Olgi przy ul. Piramowicza 12 duchowni łódzkich kościołów 
różnych wyznań rozpoczną wspólnie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 
Jednocześnie zapłoną świece Caritas, Diakonii i ELEOS na znak wspólnego 
działania na rzecz potrzebujących dzieci. 

 

Wspomnienia z pielgrzymki do Łagiewnik  
20 listopada 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

St
ro

n
a2

0
 

Bazylika Miłosierdzia 

 
W sanktuarium Jana Pawła II 
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„Na cześć i chwałę Chrystusa Króla” 
Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie 
W Ojczyźnie naszej dobrze Ci będzie, 
Bo wiernych wielu wśród ludu tego  
Idących za Tobą do Królestwa Twego. 
Niech Twój Majestat rządzi na ziemi 
Ty się opiekuj sługami Twymi, 
By Twoim dzieciom, źle się nie działo 
Miej dla nas litość Twą okazałą. 
Dziś powierzamy Ci naród cały 
A Ty go prowadź do Bożej chwały. 
Myśmy Ci Jezu całym sercem tak zawierzyli 
Okaz nam łaskę w ostatniej chwili. 

Na Twe Panie królowanie, przyjmij moje rymowanie. 
Twój sługa Kazimierz. 

 

XVII dzień modlitwy 
i pomocy materialnej 

Kościołowi na 

Wschodzie 
  

W II niedzielę Adwentu czyli 
4 grudnia br. z inicjatywy 
Konferencji Episkopatu Polski 
będzie  obchodzony w Kościele w 
Polsce i na placówkach polonijnych 
już po raz siedemnasty: Dzień 
modlitwy i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Celem 
tego dnia jest duchowe i materialne 
wsparcie Kościoła katolickiego w 
krajach Europy Wschodniej, Rosji i 
Azji Środkowej. Najważniejszymi 
punktami, będą celebrowane 

Eucharystie w następujących świątyniach: 9.00 Msza św.  w Bazylice  
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Świętego Krzyża w Warszawie i transmitowana przez Program 1 Polskiego 
Radia, oraz Msza święta transmitowana przez Telewizję Polonia o godz. 
13.00 z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na 
Wrzecionie  w Warszawie. Liturgiom będzie przewodniczył ks. bp. Kazimierz 
Wielikosielec z diecezji Pińskiej na Białorusi.  Apel Jasnogórski o godz. 21.00 
dnia 2 grudnia na Jasnej Górze, poprowadzi ks. Leszek Kryża TChr. Każda 
parafia w Polsce i wspólnoty polonijne, otrzymały  materiały, informujące   
o przeżywanym dniu i zapraszające do włączenia się w modlitwę i zbiórkę 
ofiar w celu wsparcia materialnego osób zaangażowanych w pracę duszpa- 
sterską, katechetyczną i charytatywną Kościoła katolickiego na Wschodzie. 
Serdecznie zapraszam Polaków w kraju i poza jego granicami do solidarności 
w przeżywaniu tego dnia:  modlitwy, wsparcia i wdzięczności. 
W imieniu Pasterzy, kapłanów, sióstr zakonnych i osób obdarowanych na 
Wschodzie,  z góry dziękuję za modlitwę  i za ofiary złożone na ten cel oraz 
przesłane na konto naszego Zespołu. Pragnę zapewnić, że wierni tworzący 
Kościół Katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą się za ofiarodawców w duchu 
wdzięczności za przekazane ofiary. Przeżywany w Polsce i na placówkach 
polonijnych „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na 
Wschodzie” tam, za wschodnią granicą, jest dniem wdzięczności  za tych 
którzy pomagają duchowo i materialnie.                                  Ks. Leszek Kryża TChr 
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Dzień Modlitwy  

za Nasze Rodziny 
30 grudnia 2016 r. 

  W piątek, 30 grudnia, w liturgii 
Kościoła będziemy obchodzić Święto 
Świętej Rodziny, z tej to okazji 
zapraszam wszystkich Rodziców  
z Dziećmi małymi i dużymi do 

uczestnictwa w Adoracji Najświętszego sakramentu  
o godz. 17.00 i we Mszy świętej o godz. 18.00. Naszą 
modlitwą pragniemy otoczyć wszystkie Rodziny oraz 
Dzieci, aby wypraszać potrzebne łaski  
i dary oraz błogosławieństwo na nowy już rok.  Po 
Mszy św. uroczyste błogosławieństwo każdej Rodziny. 
                                                             ks. Proboszcz  
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Rok Kalendarzowy zakończymy 

nabożeństwem do Bożego 

Miłosierdzia o godz. 15.00, jako 

podziękowanie za dar Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i 

Peregrynację Obrazu Miłosierdzia wraz z relikwiami 

świetych Apostołów Miłosierdzia:  św. siostry Faustyny i św. 

JanaPawła II. Podczas nabożenstwa odśpiewamy Koronkę 

do Bożego Miłosierdzia zawierzymy nasza Parafię Jezusowi 

zmartwychwstałemu na nastepny rok kalendarzowy. Po 

Nabożeństwie uroczysta Msza św. na zakończenie roku o 

godz. 15.45 
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Spowiedź przed 

świętami !!! 

Spowiedź przed świętami 
Bożego Narodzenia  

w naszym kościele będzie 
we wtorek, 20 grudnia,  
 od godz. 8.00 do 10.00  

i od 10.30 do godz. 12.00  
oraz od 15.00 do godz. 17.00 

W Adwencie będą nowe godziny  
urzędowania kancelarii parafialnej!!! 

 

Dzień Godzina urzędowania 
Poniedziałek od 18.00 do 18.30 

Wtorek od    7.30 do   9.00 

Czwartek 
od    7.30 do   9.00 
od 18.00 do 18.30 

Piątek od 18.00 do 18.30 
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Kolejny numer miesięcznika  

„Miłosierdzie i Miłość Jezusa”  

ukaże się 18 grudnia br.  

w IV Niedzielę Adwentu.  

Będzie to wydanie świąteczne, 

a w nim min.: 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 

(KOLĘDA) w naszej parafii. 

 

Nowy numer telefonu naszej Parafii: 
W sytuacji koniecznej, w celu szybkiego 
kontaktu z księdzem naszej parafii (np.: 
wezwanie do ciężko chorego, zgłoszenie 
pogrzebu) został uruchomiony telefon 
komórkowy na kartę o następującym 
numerze:  797279788.  

Pozdrawiam wszystkich czytelników. Niech Bóg Wam błogosławi na każdy 
dzień a Matka Boża otacza opieką. Szczęść Wam Boże, ks. Proboszcz;  

ketypodlesie@gmail.com;  

    Parafia p.w. Najdroższej Krwi Naszego  
Pana Jezusa Chrystusa ,  
ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty;  

Tel.: 33 / 841 05 45 

797279788 


