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    Miłosierdzie  
           i miłość Jezusa  

Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
 Styczeń 2017                                       Maleńka Miłość…                  Nr 12 A/2016  i  1/2017 

Albowiem Dziecię nam się narodziło,  

Syn został nam dany, na Jego barkach  spoczęła 

władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny 

Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę 

Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie  

w pokoju bez granic...."  Iz 9,5 - 6a 



 

St
ro

n
a2

 

Drodzy Parafianie ! 
Już nadszedł czas długo oczekiwanej  

radości. Oto Syn Boży przychodzi,  
aby ogarnąć cały nasz świat  
swoją niepojętą miłością. Pozwólmy  

Mu ogarnąć swoją łaską wszystkie  
nasze troski, obawy, niepokoje, 
bolesne sprawy, łzy i radości,  
porażki i sukcesy.  

Pozwólmy Mu zagościć w naszych sercach  
już na stałe z darem pokoju, niezłomnej wiary, szczęścia  
i z Dobrą Nowiną o zbawieniu. Niech Syn Boży podźwignie 

osłabłych na duchu, zrozpaczonych  
i zniechęconych niech obdarzy zaufaniem, wątpiących 
mocą wiary i sercem spragnionych darem prawdziwej 

miłości.   
               Z serdecznymi życzeniami i kapłańskim   
                                       błogosławieństwem ks. Proboszcz  
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Tradycje świąt Bożego Narodzenia 

Tradycja rodzinnej,  
uroczystej wieczerzy jest 
dzisiaj bardzo mocno 
zakorzeniona w polskich 
domach. Obyczaj ten  
zauważono i zapisano już w 
XVII w., choć przypuszcza 
się, że był praktykowany już 
dużo wcześniej. Jego 
istotnym elementem jest 

zachowanie postu. Wieczerzę poprzedza przygotowanie choinki, 
jak też domowej szopki. Pod białym obrusem kładzie się kilka 
źdźbeł siana (symbolika szopki betlejemskiej). Do stołu zasiada 
się po ukazaniu pierwszej gwiazdy na niebie. Uczestnicy kolacji 
dzielą się białym opłatkiem, składają życzenia, wybaczają 
wzajemne urazy. Przyjęło się pozostawienie wolnego nakrycia 
przy stole dla niespodziewanego gościa lub też symbolicznie dla 
Chrystusa. Tradycyjnie podaje się 
dwanaście potraw (różnych w 
zależności od regionu). Po 
skończonej wieczerzy śpiewa się 
kolędy i obdarowuje prezentami.  
CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO - 
Jedną z najważniejszych czynności 
jakie powinniśmy uczynić przed wieczerzą wigilijną jest 
przeczytanie fragmentu Pisma Świętego Ewangelii  wg św. 
Łukasza (Łk 2, 1-14) by przypomnieć sobie jak wspaniały jest 
Nasz Bóg Który tak mocno nas Kocha, że zsyła nam Swojego syna 
Jezusa Chrystusa Który odkupił nasze grzechy i daje nam 
możliwość życia wiecznego.  
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SIANO WIGILIJNE - powszechnie zachowywany jest zwyczaj 
wkładania siana pod obrus na stół, przy którym będzie 
spożywana uroczysta wieczerza wigilijna. W dawnych wiekach  
i różnych częściach Polski zwyczaj ten różne przybierał formy. 
Przypomina on nam o ubóstwie groty betlejemskiej i Maryi, która 
złożyła narodzonego Chrystusa na sianie w żłobie. 

TRADYCYJNE POTRAWY - ilość potraw podawana na stół 
wigilijny bywa różna . W czasach przeszłych przedstawiała się 
tak : wieczerza chłopska składała się z siedmiu potraw, 
szlachecka z dziewięciu a pańska z jedenastu. Dzisiaj jest zwyczaj 
podawania dwunastu potraw. Są 
to na ogół : zupa rybna lub 
migdałowa, albo piwna lub też 
barszcz, ryby różne z 
tradycyjnymi przyprawami (np. 
karp na szaro lub szczupak po 
żydowsku), groch, grzyby, kluski z makiem, owoce świeże, 
suszone lub gotowane. Uzależnione jest to od danego regionu  
a jak wiemy tradycja przygotowywania uczty wigilijnej 
przechodzi z dziada - pradziada. 

WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE - znamy i powszechnie jest 
obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy 
stole wigilijnym. Wolne miejsce przy stole w czasie wieczerzy 
wigilijnej jest "przeznaczone dla przygodnego gościa, którego  

w ten sposób traktuje się rodzinnie". 
Pozostawiając wolne miejsce przy 
stole, wyrażamy serdeczna pamięć o 
naszych bliskich i drugich, którzy 
nie mogą spędzić świąt razem  
z nami. Wolne miejsce przy stole 
oznaczać może również członka 
rodziny który zmarł lub tez  
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w ogóle pamięć o wszystkich zmarłych z rodziny. 
PIERWSZA GWIAZDA - na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, 
 o której mówi św. Mateusz, a którą gdy ujrzeli Mędrcy, "bardzo 
się uradowali", w Polsce rozpoczyna się uroczysta wieczerzę, gdy 
ukaże się pierwsza gwiazda na niebie. Zwyczaj ten głęboko 
zakorzeniony w polskiej kulturze. Nie zasiada się do wieczerzy 
wigilijnej "zanim gwiazda nie powoła wszystkich do połamania 
się opłatkiem" Jest to bardzo stary zwyczaj przestrzegany do dnia 
dzisiejszego.   
OPŁATEK WIGILIJNY - najważniejszym i kulminacyjnym 
momentem wieczerzy wigilijnej jest 
obrzęd łamania się opłatkiem. 
Obrzęd łamania się opłatkiem 
następuje po modlitwie i złożeniu 
sobie życzeń, a więc na samym 
początku wieczerzy wigilijnej, gdy 
ukaże się pierwsza gwiazda na 
niebie. Dzielenie się opłatkiem 
oznacza wzajemne pojednanie się jednych dla drugich uczy, że 
ostatni nawet kawałek chleba należy podzielić z bliskim, zbliża 
oddalonych, łączy umarłych z żywymi. "Wyciągnięta dłoń  
z okruchem chleba sięga po rzeczywistość". Ten tak bardzo 
rozpowszechniony i głęboko od wieków zakorzeniony w kulturze 
polskiej obrzęd jest otwarciem "serca sięgając krańców świata 
miłość" 

SZOPKA LUB ŻŁOBEK - zwyczaj ustawiania z figurek sceny 
Bożego Narodzenia zwanej "Szopką" lub tez choćby żłobka  
z sianiem i leżącą w nim figurką Dzieciątka Jezus sięga roku 1223. 
W tym to roku miało miejsce pamiętne świętowanie Bożego 
Narodzenia zorganizowane przez św. Franciszka z Asyżu, jako 
pierwsze w historii w miejscowości Greccio. Mała, nikomu  

dotychczas nieznana osada stała się nowym Betlejem, kiedy to  
w obszernej grocie wymytej ze skał wulkanicznych, należącej do 
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szlachetnego rycerza i przyjaciela św. Franciszka imieniem 
Giovanni Velita, została urządzona pierwsza szopka. Z Greccio, 
która stała się jakby nowym Betlejem, żywe wyobrażenie żłobka, 
owoc serca Świętego, potrafiącego wcielać z życie najsubtelniejszą 
poezję, rozprzestrzenił się na całą Italię, na Europę i na cały świat. 
Zachował jedną nienaruszalną - mimo różnicy kultur i folkloru - 
swą zasadniczą treść, treść autentycznie ewangeliczną, która 
według pragnień Franciszka powinna była dotrzeć do wszystkich 
kontemplujących żłobek - szkołę prostoty, ubóstwa i pokory. 
CHOINKA - w wigilię Bożego Narodzenia niemal każda polska 
rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę, 
zwana w Zachodniej Europie drzewkiem bożonarodzeniowym, 
czy też drzewkiem Chrystusa. Choinka jako stojące drzewko jest 
pochodzenia niemieckiego. W Niemczech pojawiła się 
prawdopodobnie w XV wieku. Choinka jako pozostałość jodełki, 
małej sosny lub świerku zawieszona u sufitu czubkiem ku 
dołowi. Znano też zwyczaj 
również "ubieraniem sadu". Tak 
jodła jak i choinka maja to samo 
źródło pochodzenia . Wywodzą 
się od aryjskiego "drzewa życia", 
którego ślady w sztuce lub 
obyczajowości znajdziemy 
wszędzie. Choinka, która 
przywodzi nam na myśl "drzewo 
życia", jest symbolem na wskroś 
chrześcijańskim. ubiera się ja w domu w którym wspominamy 
naszych pierwszych rodziców - Adama i Ewę. Przypomina ona 
nam naukę o upadkui Odkupieniu rodzaju ludzkiego. 
SNOPY ZBOŻA - spotyka się jeszcze dzisiaj na wsi zwyczaj, ze 
przed wieczerzą wigilijną przynosi się do mieszkania snop zboża 
i umieszcza się w kącie pokoju. Zwyczaj ten istniał dawniej  
w całej Polsce. Jeszcze w I połowie XIX wieku, według religii  
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Z. Glogiera, był tak przestrzegany, że "nie siadano do wigilii bez 
snopów żyta po rogach komnaty stołowej ustawionych"  
W okolicach Przemyśla zwyczaj ten miał nawet swój ceremoniał: 
"We dworze, karbowy przynosił z dworskich gumien cztery 
snopy do pokoju jadalnego z życzeniami wesołych świąt; pan 
domu łamie się z nim opłatkiem i częstuje go miodem. poczym 
karbowy stawia w jednym kącie pokoju snop pszenicy, w drugim 
snop żyta, w trzecim snop jęczmienia a w czwartym snop owsa 
lub wiązkę grochu lub koniczyny". Po uczcie wigilijnej, ze słomy 
snopków, które stawiano na wieczerzę w kątach izby, kręcono 
małe powrósła i obciągano nimi drzewa owocowe w przekona - 
niu, że będą lepiej rodziły. 
http://parafiaofiarowania.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259%3Aoby
czaje-i-obrzdy-boego-narodzenia&catid=46%3Aboe-narodzenie&Itemid=87 

 

Świąteczne medytacje nad Słowem Bożym 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 
 „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, 

 i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało,  

z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci  

i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany 
przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na 

świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został 

posłany, aby zaświadczyć o światłości. (…)  
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.  

I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 

świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym 
powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po 
łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda 

przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten  
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. J 1,1-18 

 



 

St
ro

n
a8

 

Dla ciebie, człowieku, Bóg stał się człowiekiem. 
Centralnym zdaniem prologu Ewangelii według św. Jana jest: „Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało wśród nas” – „Verbum caro factum est...”. 
Dokładnie jest tam powiedziane, że faktem jest, iż Słowo jest ciałem. Można 
by powiedzieć, że Słowo się wydarzyło. Także to słowo, które dzisiaj Pan Bóg 
do ciebie skierował, chce się w tobie wydarzyć! Ono zostało powiedziane do 
ciebie. I w tobie chce stać się ciałem. Ono chce, żebyś ty swoje życie do 
niego dostosował. Żebyś uchwycił się dziś chociaż jednego zdania, które 
spróbujesz zrealizować w swoim życiu. Żebyś z tej całej liturgii dzisiejszego 
dnia wziął chociaż jedno zdanie, jedną myśl, która się w tobie wydarzy i cię 
zmieni. W Prologu czytamy również, że „była światłość prawdziwa”, 
skierowana do ludzi. Że ona w ciemności świeci i że ciemność jej nie 
zwycięży. Innymi słowy, zostało powiedziane, że ta światłość jest 
potężniejsza od jakiejkolwiek ciemności. Światłość ta rozbłysła w tym 
momencie, kiedy narodził się Chrystus. Otuliła pasterzy, którzy jako pierwsi 
mieli zobaczyć nowonarodzonego Chrystusa. Wielu pasterzy w tamtym 
czasie nie było zbyt porządnymi ludźmi. W starożytności nie mieli najlepszej 
reputacji. Ale do nich jako pierwszych przychodzi Chrystus i daje im światło. 
To światło pragnie dziś wypełnić także twoje serce.                                     Oremus 

Święto Świętego Szczepana, 
diakona i męczennika – 26 grudnia 

„Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się 
na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom 

i w swych synagogach będą was biczować. Nawet 
przed namiestników i królów będą was wodzić z mego 

powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was 
wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie 

mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam 
poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie 

mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez 
was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci 

powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich 
z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. Mt 10,17-22. 

Wytrwać i poświecić życie… 
 Szczepan głosi słowo Boga, które jest ostre jak miecz obosieczny, które chce 
porozcinać ich twarde serca, chce je obrzezać. Mówi bardzo mocno, nie 
przebiera w słowach, głosi z całym radykalizmem: „Twardego karku i 
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opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. (...)  
A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali” (Dz 7,51-52). To słowo zaczęło 
ciąć ich serca, przenikać je i zmieniać, dlatego pozatykali uszy, aby już więcej 
tego słowa nie słyszeć, aby nic więcej do nich nie dotarło, aby nie musieli się 
z nim zmagać. Zamykając uszy, zamykając serca na słowo Boga, już w sercu 
zabili Szczepana. Ukamienowanie było tylko konsekwencją pierwszej decyzji 
zamknięcia się na słowo. Kiedy patrzymy dzisiaj na św. Szczepana, pierwsze 
pytanie dotyczy stanu naszego serca i naszych uszu. Na ile jestem gotów 
słuchać Bożego słowa, czy pozwalam, aby to słowo dokonało obrzezania 
mojego serca? Dlaczego to słowo Szczepana było takie mocne? Dlatego że 
Szczepan był tak mocno zjednoczony z Jezusem. Słowo, które głosił, było 
słowem o Jezusie. Kiedy patrzył w niebo, widział otwarte niebo i Syna 
Człowieczego po prawicy Boga. W swej postawie wobec śmierci 
odwzorował postawę Jezusa – modlił się za swych oprawców, przebaczył im 
i oddał ducha Bogu. Szczepan odwzorował w sobie życie Jezusa, nabrał Jego 
cech bycia, Jego sposobu zachowania. Właśnie dlatego drugi dzień 
świętowania narodzin Jezusa jest równocześnie świętem Szczepana. Bo 
Szczepan pozwolił Jezusowi narodzić się w sobie, pozwolił, aby Jezus żył w całym 
jego życiu.                                                                                                               Oremus 

Święto Świętej Rodziny – 30 grudnia 2016 r. 
„Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się 

Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę 
i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod 
będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął 

w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam 
pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić 

słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „Z Egiptu 
wezwałem Syna mego”. A gdy Herod umarł, oto Józefowi 
w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, 

weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już 
umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc 

wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę  
i wrócił do ziemi Izraela. (…).”  Mt 2, 13-23 

Rodzina darem miłości… 

Bardzo często w rozmowach z rodzinami słychać, że najtrudniejsze  
w rodzicielstwie jest danie prawdziwej wolności dziecku. Bez wątpienia 
chwila, w której dziecko opuszcza dom, stanowi weryfikację rodzicielstwa. 
Wtedy widać, czy rodzice wychowywali dziecko, wiedząc, że wychowują je 
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dla kogoś innego, czy traktowali je jako swoją własność, o której mogą 
decydować. Granica między wychowywaniem i przekazywaniem wartości 
przy pozostawieniu przestrzeni wolności a zniewalaniem i zawładnięciem 
dziecka jest nieraz bardzo cienka i bardzo trudno ją wyczuć. Kiedy dziecko 
postępuje inaczej, niż chcą rodzice, kiedy zaczyna o sobie decydować 
i wybiera wbrew temu, co rodzicie przewidzieli, trudno mu tę przestrzeń 
wolności zostawić. I chyba właśnie ta przestrzeń wolności, jaką otrzymał 
Jezus w domu Świętej Rodziny, jest najważniejszą lekcją płynącą z dzisiejszej 
liturgii. Maryja z Józefem są przykładem doskonałych rodziców, którzy mają 
pełną świadomość, że dziecko nie jest ich własnością, że jest niezależną, 
wolną osobą, która może sama stanowić o własnym życiu. Wiedzą, że ich 
zadaniem jest wychować dziecko, przekazać mu system wartości, zadbać 
o jego rozwój i wykształcenie, ale nie są po to, aby dziecku ustawiać życie 
i narzucać mu swoje pomysły na nie. Bardzo szybko przekonują się, że ich 
dziecko będzie prowadziło życie, które ich przerośnie, którego nie będę 
mogli zrozumieć. Z pewnością takim doświadczeniem dla nich jest noc, 
kiedy to Józef dowiaduje się, że Herod czyha na życie jego Syna i że trzeba 
wyruszać do Egiptu, aby obronić rodzinę. Maryja z Józefem po raz pierwszy 
wtedy doświadczają, że życie ich dziecka jest zagrożone, że Jezus będzie 
miał przeciwników, którzy doprowadzą Go ostatecznie aż na Golgotę  
i krzyżową śmierć. To pierwszy moment, w którym muszą wzrastać  
w dojrzałej, zupełnie bezinteresownej miłości rodzicielskiej: w życiu tego 
Dziecka będzie się działa wola Boża, a nie jakiekolwiek ludzkie zamiary.   

     Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi  
                           – 1 stycznia 2017 r.  

„Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem 
 i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je 
ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 

A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze 
opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy 

 i rozważała je w swoim sercu.” Łk 2,16 - 21 

Matka Boga - człowieka 
Rodzicielstwo to zaproszenie i klucz do kultury wolności 
i życia. Życie kojarzymy z czymś dynamicznym, 

przyjemnym, ciągle nowym, jakby miało nigdy się nie skończyć. Najczęściej 
te uczucia towarzyszą rodzicom, którzy oczekują na narodziny dziecka. 
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Rozpoczyna się dla nich czas przygotowania do przyjęcia na świecie życia 
zapoczątkowanego pod sercem małżonki i matki. To nowe życie staje się dla 
tych dwojga błogosławieństwem, które niebawem ujrzy światło dzienne  
i zamieszka pośród nich, w ich domu. Maryja Boża Rodzicielka wyraziła ten 
stan umysłu i ducha w pełnym ufności pytaniu: „Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża?” (Łk 1,34). Trudno wyobrazić sobie, aby piastując Jezusa  
w betlejemskim żłobie, nie przechowywała w sercu tego słowa początku, 
które przy zwiastowaniu uczyniło Ją matką. Mojżesz pouczony przez Boga 
włoży w usta kapłańskiego rodu Aarona słowa błogosławieństwa. Te słowa 
mają uczynić Aarona „akuszerem” dobroci i miłości. Błogosławieństwo 
wypowiadane nad ludem jest słowem rodzącym nową siłę, odwagę, 
przypomina o nadziejach i możliwościach, jakie Bóg złożył w każdym z nas. 
Wypowiadanie słów błogosławieństwa można porównać do rodzenia 
nowego życia. Tam, gdzie opadły ramiona, gdzie codzienność stała się 
trudna lub wręcz nie do zniesienia, ważne jest przypomnienie, że jest 
jeszcze ktoś inny, ktoś większy i silniejszy od źródła naszych niepowodzeń  
i klęsk – że jest Bóg. Jest to prorocze przypominanie, że wszelki dar  
i pomyślność pochodzą od Boga i są owocem ścisłej współpracy z Jego łaską. 
Człowiek sam z siebie nie jest w stanie zapewnić sobie pomyślności. Maryja, 
Boża Rodzicielka, w radości początku życia zaprasza nas do podjęcia na 
nowo daru nowego czasu: rozpoczętego nowego roku. Zapraszamy Ją, aby 
uczyła nas modlitwy i zawierzenia Bogu, aby wskazywała nam Jezusa, Dawcę 
życia wiecznego, Boga, który jest Miłością.                                               Oremus  

Uroczystość Objawienia Pańskiego „Trzech Króli” 
– 6 stycznia 2017 r. 

„A oto gwiazda, którą widzieli na 
Wschodzie, postępowała przed nimi,  

aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, 
gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, 
bardzo się uradowali. Weszli do domu  

i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;  
padli na twarz i oddali Mu pokłon. 

 I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu 
dary:  złoto, kadzidło i mirrę.”  Mt 2, 1-12 

        Spotkanie z Bogiem… 
Bóg pragnie być bliski ludziom. Księga Rodzaju, opowiadając o stworzeniu 
człowieka, pokazuje jego relację z Bogiem jako bardzo bliską – przechadzają 
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się razem po raju, rozmawiają. Dramatycznym momentem staje się pierwszy 
grzech, którego istotą było oddzielenie człowieka od Boga. Człowiek zaczyna 
uciekać przed Bogiem, bać się Go, pierwotna relacja między nimi zostaje 
przerwana. Bóg nie rezygnuje jednak z walki o bliskość. Cała historia 
zbawienia utkana jest z szeregu wydarzeń, w których Bóg objawia się 
ludziom. Abraham spotyka Go pod dębami Mamre, Mojżesz w krzewie 
gorejącym, Eliasz w lekkim powiewie. Najważniejsze objawienie miało się 
jednak dopiero dokonać. Bóg postanowił wejść między ludzi w swoim Synu 
– Jezusie Chrystusie, aby na nowo stać się Emanuelem – Bogiem z nami. 
Uroczystość Objawienia Pańskiego jest okazją do zastanowienia się nad tym, 
w jaki sposób doświadczam spotkania z Bogiem i czy w ogóle doświadczam. 
Jezus nie jest dogmatem ani normą moralną. Jest Osobą i Wydarzeniem, 
które ma miejsce nie tylko w historii zbawienia, ale także w osobistej historii 
poszczególnych ludzi. Mędrcy ze Wschodu, czytając proroctwo i obserwując 
rzeczywistość, doszli do spotkania z Wydarzeniem. Wracając, mogli 
opowiedzieć o konkretnym fakcie, w którym poznali Osobę – obiecanego 
Zbawiciela. Kiedy pytamy ludzi, kim jest dla nich Jezus, najczęściej zaczynają 
mówić: wszystkim, Bogiem, Panem. To są prawdziwe odpowiedzi, ale 
jednocześnie pokazują, że często dla nas Jezus jest tylko prawdą wiary, a nie 
Kimś, kogo realnie spotykamy w naszym życiu. Gdyby tak było, to powiada- 
liśmy: to Ktoś, kto uratował moje małżeństwo, dzięki Niemu mogłem 
pojednać się z żoną, On dał mi siłę, żeby prosić o przebaczenie  
i przebaczyć jej. Jezus pragnie objawić się w naszym życiu jako Osoba  
i Wydarzenie.                                                                                                 Oremus  

Święto Chrztu Pańskiego – 8 stycznia 2017 r. 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby 
przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, 

mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty 
przychodzisz do mnie?”. Jezus mu odpowiedział: 

„Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus 

został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto 
otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego 

zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad 
Niego. A oto głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn 

umiłowany, w którym mam upodobanie”. Mt 3,13-17 
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Nowe życie … 
W otrzymanym niegdyś chrzcie dokonało się nasze odrodzenie i odnowie - 
nie. Mogło się tak stać jedynie dzięki temu, że na krzyżu Jezus odpokutował 
naszą nieprawość, a wcześniej, po 40 dniach postu, pokornie stanął wśród 
tłumu czekającego na rytualne obmycie w Jordanie i przyjął na siebie nasze 
grzechy. Tak zapoczątkował swoją publiczną działalność. Zaskakuje i urzeka 
dobrowolne uniżenie się Jezusa, Jego pokora i miłość. O tym, kim Jezus 
naprawdę jest, zaświadcza w tym momencie głos Ojca z nieba i zstąpienie 
Ducha. Będąc Synem Bożym, Jezus nie potrzebował pokuty ani nawrócenia. 
Stając jednak między grzesznikami, ujawnił się jako Pasterz, który zgromadzi 
swój lud i go wybawi od złego. W chrzcie zostało nam dane także 
namaszczenie, jakie Chrystus otrzymał w Jordanie, a którym jest Duch 
Święty. Z Nim rozpoczęła się nasza droga wiary, dojrzewania w niej, żeby 
otrzymany na początku dar, niczym ziarno życia, mógł się w nas ujawnić, 
ukazać i pomnożyć. Taka właśnie jest droga ucznia ku świadomemu 
wyznaniu wiary oraz odważne niesienie światła Ewangelii, która ma moc 
odnowić oblicze ziemi, dać jej nowe życie – wedle Bożego zamysłu.  
 

 Niedziela Zwykła – 15 stycznia 2017 r. – Rok A 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: 
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest 
Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, 
który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej 

ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem 
chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. 

Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który 
zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go 

przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym 

ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, 
jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem  
i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. J 1, 29-34 

Być świadkiem  …. 
Izajasz, Paweł, Jan Chrzciciel – trzy osoby, które stają dzisiaj przed nami  
w liturgii słowa. Każdy z inną historią, wszystkich jednak łączy misja 
głoszenia Dobrej Nowiny. Izajasz słyszy od Boga, że ma być „światłością dla 
pogan, aby [Boże] zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”. Paweł 
przedstawia się jako „z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa”. 
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Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa i mówi, że przyszedł „chrzcić wodą w tym 
celu, aby On się objawił Izraelowi”. Słyszymy więc dzisiaj o powołaniu i misji. 
Słowo Boże pokazuje, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być światłem, 
apostołem i znakiem. Być światłem nie oznacza świecenia swoim 
naturalnym blaskiem. Chodzi raczej o odbijanie światła, które pochodzi od 
Chrystusa, podobnie jak księżyc wydaje się świecić,  tak naprawdę tylko 
odbija światło pochodzące od słońca. Żeby móc odbijać Boże światło, trzeba 
samemu dawać się oświetlić. Być światłem to  przede wszystkim być w 
relacji z Bogiem. Apostoł znaczy „wysłany”. Każda Eucharystia kończy się 
posłaniem, bo jako Kościół jesteśmy posłani do innych. Eucharystia nie jest 
jedynie po to, żeby zaspokoić nasze potrzeby duchowe, ale po to, żeby dać 
nam siłę do wyjścia do świata. Mamy iść do ludzi, aby być znakiem, który 
będzie wskazywał, że jest Ktoś, kto ich kocha i ma naprawdę dobrą 
obietnicę dla ich życia. Każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, żeby być 
światłem, apostołem i znakiem.                                                                  Oremus 

III Niedziela Zwykła – 22 stycznia 2017 r. – Rok A 
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, 

usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, 
przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, 

na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak 
miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 

„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze 
ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który 

siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,  
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać  

i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. ( … ) I obchodził 
Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach,  głosząc Ewangelię o królestwie  

i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Mt 4,12 -23 

Odkryć wolę Boga… 
Bóg ma swoją logikę, kompletnie inną od ludzkiej. (…) Dzisiejsza liturgia 
słowa pokazuje, że Bóg naprawdę jest Inny, a „Jego myśli nie są myślami 
naszymi ani nasze drogi Jego drogami” (por. Iz 55,8). Syn Boży przychodzi na 
świat, rodząc się w Betlejem, gdzieś na peryferiach ówczesnego świata,  
a potem przez 30 lat żyje w ukryciu w jednym z miast Galilei. Galilea to 
kraina żyzna, jeśli chodzi o roślinność, ale religijnie była nazywana krainą 
pogan, co słyszymy dzisiaj u Izajasza. Znajdowały się tam miejsca 
pogańskiego kultu, a okoliczni ludzie często łączyli wiarę w Jahwe  
z oddawaniem czci lokalnym bóstwom. Dla pobożnych Żydów z Jerozolimy 
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to było miejsce gorszej kategorii. Właśnie tam większość swojego życia 
spędził Jezus. W ten sposób wypełniło się proroctwo Izajasza: „Naród 
kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju 
mroków światło zabłysło”. Tam też Jezus powołał swoich uczniów. Nie 
wybrał nikogo z elit żydowskich, ale postawił na prostych ludzi z Galilei, 
którzy do końca nie bardzo potrafili zrozumieć swojego Mistrza. Bóg 
wybiera to, co słabe w oczach ludzi. Jak mówi dzisiaj św. Paweł: „Nie posłał 
mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości 
słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża”. Patrząc na wybory Boga, 
nie da się nie powiedzieć trzykrotnie „Kadosz”. Dostajemy to słowo dzisiaj 
po to, żebyśmy przestali wrzucać Boga w nasze schematy myślowe, a zaczęli 
uczyć się Jego sposobu myślenia. Właśnie na tym polega nawrócenie, 
„metanoia”, czyli zmiana myślenia.                                                           Oremus 

 
IV Niedziela Zwykła –29 stycznia 2017 r. – Rok A 

  Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, 
przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył 

usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni 

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

będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 

należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was  
i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, 

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”. Mt 5,1-12 

Błogosławiony …. 
Bóg po raz kolejny pokazuje, że jest Inny. Inwestuje w to, co po ludzku nie 
jest warte inwestycji. Otacza się tymi, których świat odrzuca, uznając za 
godnych pogardy. Św. Paweł mówi, że Bóg wybiera to, co głupie w oczach 
świata, co niemocne, co nieszlachetne i to, co w ogóle nie jest. 
Błogosławieństwa, które wypowiedział Jezus, po ludzku brzmią dziwacznie. 
Co to za błogosławieństwo być ubogim, smucić się, być cicho, być 
spragnionym, cierpieć prześladowanie, być tym, komu urągają i o kim 
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kłamliwie mówią źle? Kto widzi w tym błogosławieństwo? Przecież 
większość z nas, słysząc to, myśli: oby to tylko mnie nie dotknęło. Gdyby 
ktoś na Eucharystii zapytał nas, czy chcemy przyjąć takie błogosławieństwa, 
to byśmy pobożnie przytaknęli. Warto jednak zobaczyć, jak reagujemy, 
kiedy faktycznie przychodzi cierpienie, nikt nas nie słucha, zaczyna 
brakować pieniędzy, ktoś nas fałszywie oskarży, obmówi albo obrazi. 
Widzimy w tym przekleństwo – mamy ochotę oskarżać Boga, że dopuszcza 
na nas takie rzeczy, zaczynamy walczyć z tym doświadczeniem. Daleko nam 
do słów, które na koniec wypowiada Jezus: „Cieszcie się i radujcie”. 
Dlaczego tak mówi? Bo każde z tych błogosławieństw pokazuje perspektywę 
królestwa Bożego, my zaś mamy na myśli królestwo, które jest naszym 
ludzkim projektem. Tylko ten, kto autentycznie modli się: „Przyjdź królestwo 
Twoje” i w nie wierzy, może przyjąć te błogosławieństwa naprawdę jako 
błogosławieństwa. Dla tego, kto nie wierzy w królestwo Boże, każde 
cierpienie jest nie do zaakceptowania, bo zadaje śmierć jego życiu. Człowiek 
wierzący w zmartwychwstanie wie, że śmierć jest pokonana, i tak naprawdę 
nic nie jest w stanie odebrać mu życia. To jest właśnie błogosławieństwo.      
                                                                                                                          Oremus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

St
ro

n
a1

7
 

Obrzędy Wieczerzy Wigilijnej 
WPROWADZENIE 

Wieczerza wigilijna ma 
charakter wybitnie religijny. 
Przeżywanie w rodzinach 
naszych wieczerzy wigilijnej  
w duchu jedności, wspólnoty i 
miłości głęboko zapada w dusze 
naszych dzieci i przybliża im 
klimat nocy betlejemskiej. 
Głębokie przeżycie tego wieczoru zjednoczy naszą rodzinę  
i pozostawi najpiękniejsze wspomnienia na dalsze życie 
naszych dzieci. Przeżywajmy więc ten wieczór bardziej 
duchowo. Na centralnym miejscu w mieszkaniu ustawmy 
żłóbek z Dzieciątkiem Jezus. Stół nakryjmy białym obrusem. 
Pod obrusem umieśćmy siano. Przyozdóbmy stół zielonym 
igliwiem i świeczkami. Na centralnym miejscu połóżmy opłatek 
i otwartą księgę Ewangelii. Na stół podajmy jedynie potrawy 
bezmięsne i napoje bezalkoholowe. Gdy ukaże się pierwsza 
gwiazda na niebie, na znak gwiazdy betlejemskiej, niech 
rodzina zgromadzi się wokół stołu wigilijnego. Jedno miejsce 
przy stole zostawmy wolne, jako znak pamięci  
o bliskich zmarłych i o podróżnych, którzy niespodziewanie 
mogą zapukać do drzwi.  
Obrzędom przewodniczy ojciec lub ze słusznych względów 
najstarsza osoba rodziny. Słowa modlitw odmawiamy 

powoli, z pobożnością, pamiętając o tym, że razem z nami do 
stołu zasiada sam Chrystus, przed wiekami jako Dziecię 

Boże złożony na sianie. Wokół odpowiednio udekorowanego  
i nakrytego do wieczerzy stołu gromadzi się rodzina. Na 

środku stołu umieszczone jest siano, a na nim uroczyście 
złożona Księga Pisma św. Obok pisma ustawiamy świecę 

odświętnie udekorowaną. Symbolizuje ona obecność  

w rodzinie Chrystusa, który przyszedł na ziemię jako 

"światłość świata". Wszyscy stoją, a najstarsze z dzieci 
zapala świecę mówiąc: Światło Chrystusa”. 
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ROZPOCZĘCIE WIECZERZY 
Ojciec: Oto światłość, która w noc dzisiejszą przyszła na 
ziemię, by rozproszyć ciemności grzechu. 
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. 
Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  
Wszyscy: Amen. 
Ojciec: Rozpoczynamy czas radości  
z narodzenia Zbawiciela, dlatego nasze  
serca kierujemy Maryi, która przyjęła  

Słowo, które stało się Ciąłem.  
Ojciec rozpoczyna modlitwę  
„Anioł Pański”. 

EWANGELIA 
Po modlitwie Anioł Pański 
najstarszy syn odczytuje fragment  
Ewangelii św. Łukasza. (Łk 2,1-14) 

Z Ewangelii według św. Łukasza  
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, 
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą 
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, żeby się 
zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef 
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził  
z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną 
sobie Maryją, będącą w stanie odmiennym. Kiedy tam 
przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła 

swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki  
i położyła w żłobie, dlatego że miejsca dla nich nie było  
w gospodzie. Otóż w tej samej okolicy przebywali w polu 
pasterze i trzymali straż nocną nad swą trzodą. Naraz 
stanął przy nich Anioł Pański i jasność Pańska zewsząd ich 
oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł  
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do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam wielką radość,  
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście 
Dawida narodził się wam Zbawiciel, czyli Mesjasz Pan. A to 

będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte  
w pieluszki i leżące w żłobie." I nagle przyłączyło się do 
Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga 
słowami: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój 
ludziom Jego upodobania". Oto Słowo Pańskie. 

       Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.  

Teraz następuje śpiew kolędy: „Wśród nocnej ciszy...”. 

WSPÓLNA MODLITWA 
Ojciec lub matka odmawia niżej podane prośby, wszyscy 
odpowiadają: Ciebie prosimy… 
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy 
Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swego Syna 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.  

1. Boże, udziel naszej rodzinie daru uzdrowienia, miłości, 
zgody i przebaczenia. Ciebie prosimy… 

2. Obdarz także naszych bliskich, sąsiadów, przyjaciół  
i znajomych pokojem serca tej nocy. Ciebie prosimy… 

3. Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, 
biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij 
Dobrą Nowiną tej świętej nocy.  Ciebie prosimy … 

4. Każdy z domowników niech wypowie wezwanie….. 
5. Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz 

szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy … 
Ojcze nasz ... 

Ojciec: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc 
zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Syna 
Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego 
światła w naszym codziennym postępowaniu. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM I ŻYCZENIA 
Ojciec: Nadeszła ta chwila, aby  w duchu przebaczenia  
i miłości przełamać się opłatkiem, chlebem, który jest 
symbolem miłości i jedności. Otwierając serca nasze  
w braterskiej miłości, otwieramy je na przyjście naszego 
Pana i Zbawiciela. W Nim każdy człowiek znajdzie 
ukojenie, dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze  
z nami w naszych sercach i w naszym domu.   
Teraz Ojciec rodziny składa 

wszystkim życzenia i przełamuje 
się opłatkiem najpierw z matką,  
a potem z pozostałymi członkami 
rodziny. To samo czynią następnie 
wszyscy obecni na wigilii. 
Zasiadamy do stołu wigilijnego 

SPOŻYWANIE WIECZERZY 
Spożywanie wieczerzy przebiega w atmosferze miłości 
rodzinnej, wzajemnego braterstwa i życzliwości. 

ŚPIEWANIE KOLĘD I WYMIANA UPOMINKÓW 
Po wieczerzy świąteczny nastrój podtrzymujemy śpiewem 
kolęd i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami. 

Przy choince, w nastroju świątecznym oczekujemy na 
Pasterkę, Ucztę świąteczną całej parafii. 

MODLITWA PO WIECZERZY 
Ojciec: Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za 
Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy za 
miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór 
wigilijny i dary, które spożywaliśmy.  
Tobie chwała na wieki. Wszyscy: Amen. 
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PLAN KOLĘDY 2016/2017 

Proszę przygotować na stół – krzyż, dwie świece,  

wodę święconą a uczniowie zeszyt z religii. 

Lp Dzień Data Od Trasa kolędy 

1 Wtorek 27.12.2016 8.30 
ul. Św. Maksymiliana, Ks. Popiełuszki, 

`Bukowa i Malinowa 

2 Środa 28.12.2016 8.30 ul. Szkotnia ( do Leśnej ) 

3 Czwartek 29.12.2016 8.30 ul. Młynek 

4 Piątek 30.12.2016 8.30 ul. Szkotnia ( do Soły ) 

5 Poniedziałek 2.01.2017 8.30 oś. Leśne Duże 

6 Wtorek 3.01.2017 8.30 ul. Kępa Prawa i Kępa Lewa 

7 Czwartek 5.01.2017 8.30 ul. Żeromskiego 

8 Piątek 6.01.2017 12.30 ul. Kasoliki 

9 Sobota 7.01.2017 8.30 ul. Baściki i Smoliki  

10 Niedziela 8.01.2017 12.30 
Partyzantów, strona lewa 

( od remizy w kierunku Kobiernic ) 

11 Poniedziałek 9.01.2017 8.30 
ul. Partyzantów od torów  

i os. Wrzosowe 

12 Wtorek 10.01.2017 8.30 ul. Partyzantów od mostu do torów 

13 Czwartek 12.01.2017 8.30 
ul. Partyzantów, ( strona prawa ) 

i oś. Dębowe 

14 Sobota 14.01.2016 8.30 ul. Szkolna  

15 Niedziela 15.01.2017 12.30 os. Leśne Małe 

16 Sobota  21.01.2016 8.30 os. Miodowe 

 

 



 

St
ro

n
a2

2
 

DROGIE  DZIECI !!! 
We wtorek 6 grudnia, po Mszy św. wieczornej 

odwiedził naszą Parafię św. Mikołaj, biskup. Kilkoro Dzieci 

bardzo ładnie zaśpiewały piosenki i powiedziały wiersze 

o Mikołaju, co było dla nas ogromnym zaskoczeniem. Z tej 

to radosnej okazji spotkania ze świętym biskupem, Dzieci 

otrzymały pamiątki, nagrody słodycze i paczki.  
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Ks. Krzysztof: Święty Mikołaju! Ja też chciałbym coś dostać?!!! 
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Święty mikołaj odwiedził także Scholkę Dzieci Bożych  
podczas spotkania w sobotę. 

Skąd Ty przybyłeś św. Mikołaju?  

Skąd Ty przybyłeś św. Mikołaju? 

Nie z żadnej Laponii,  

lecz z niebiańskiego Raju! 

Czyniłeś dobro kiedyś tu na ziemi, 

Dlatego jesteś w niebie z Świętymi. 

Dziś, kiedy Dziecko bywa w potrzebie, 

Modli się mocno do Ciebie w niebie.  

Ty wtedy spełniasz jego marzenia, 

Te, które mogą być do spełnienia. 

Gdy dorośniecie, to tym zwyczajem, 

Możecie zostać też świętym Mikołajem.   Autor:   Kazimierz Żmuda 
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Kulig dla  

Scholii Dzieci 
Bożych, 

Ministrantów  
i Lektorów. 

W sobotę, 28 stycznia 2017 r. 
nasza Parafia organizuje 

Kulig dla Scholii Dzieci Bożych, Ministrantów i Lektorów oraz 
ich Rodziców. Spotkanie organizacyjne odbędzie się  
w niedzielę, 15 stycznia 2017 r. po Mszy św. o godz. 1100. Na 
spotkaniu zostanie podany koszt i szczegółowe informacje. 
Zapisy przyjmuje ks. Proboszcz. 

Intencje mszalne na miesiąc grudzień – styczeń 2017 
Data Godzina Intencja 

18.12.2016 
Niedziela  

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 
Poniedziałek  

17.00 
1. + Kazimierz Laskowski 
2. + Stanisława Handzlik 

20.12.2016 
Wtorek  

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

21.12.2016 
Środa  

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 
Czwartek  

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

23.12.2016 
Piątek  

17.00 
1. + Anna Handzlik  
2. W int. Genowefy Mieszczak z ok. 80 r. Ur. o Boże błog. 
     i opiekę matki Bożej 
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24.12.2016 
Sobota  

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

Pasterka 24.00 
1. + ks. Józef Wanatowicz w r. śm. 
2. + Jan i Maria Kasolik 

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 
Wtorek  

7.00 
1. + Maria Kiszczak w 1 r. śm.  
2. + Władysław i Stefania Zając  

28.12.2016 
Środa  

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 
Czwartek  

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

30.12.2016 
Piątek   

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

31.12.2016 
Sobota  

7.00 Za cierpiących i konających 

15.45  
1. + Marian Chmiel  w 1 r. śm.  
2. + Kazimierz Domasik w r. śm.  

01.01.2017 
Niedziela 

Uroczystość  Bożej Rodzicielki 
7.00  + Edward Tatoń 

9.00 
1. + Stefan Krawczyk z żoną Emilią 
2. Za Parafian  

11.00 
1. W int. Heleny z ok. 90 rocznicy Urodzin o Boże błog.  
     i opiekę Matki Bożej 
2. + Mieczysław Borak 

17.00  + Jan Mieszczak w r. śm. 

02.01.2017 
Poniedziałek 

7.00 
1. + Joanna Byrska 
2. Mieczysław Pudełko w 2 r. śm. 
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03.01.2017 
Wtorek 

7.00 
1. Za dusze cierpiące w czyśćcu 
2.+ Stefania Wójcik z mężem i dwoma synami 

04.01.2017 
Środa 

18.00 
1. + Stanisława Handzlik ( P ) 
2. + Maria Wrona  

05.01.2017 
czwartek 

18.00 
1. + Katarzyna i Marian Szczepańczyk z wnuczką Agnieszką  
2. + Stanisława Romik ( P ) 

06.01.2017 
Piątek 

Uroczystość  Trzech Króli 
7.00 + Zofia Jacek z mężem Franciszkiem i synem Tadeuszem  

9.00 
1. W int. Wiesława i Renaty o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej z ok. Imienin  
2. Za Parafian 

11.00 
1. + Otton Ćwiertnia w 17 r. śm. 
2. + Stanisława Handzlik ( P ) 

07.01.2017 
Sobota 

18.00 
1. + Stanisława Dudzik ( P ) 
2.Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Marki Bożej z 
ok. 70 r. Urodzin 

08.01.2017 
Niedziela  

Święto Chrztu Pańskiego 
7.00  + Stanisław Mika w 1 r. śm. 

9.00 
1. + Edward Wawak w 2 r. śm. 
2. + Jarosław Janikowski 

11.00 
1. + Jan i Emilia Kołodziejczyk  
2. + Leszek Nowy ( P ) 

17.00  + Józef i Anna Kasperek  

09.01.2017 
Poniedziałek  

7.00 
1. + Helena Kolber ( P ) 
2. + Maria Koczur ( P ) 

10.01.2017 
Wtorek  

7.00 
1. + Józef Biłek ( P ) 
2. + Władysław Sztafiński ( P ) 

11.01.2017 
Środa 

18.00 
1. +Feliks Foryś 
2. + Stanisława Dudzik ( P ) 

12.01.2017 
Czwartek 

7.00 
1. + Ryszard Żmuda w 11 r. śm. 
2. + Jarosław Janikowski ( P ) 

13.01.2017 
Piątek 

18.00 
1. O zdrowie, Boże błog. dla Członkiń I Róży Marii Łaciak 
oraz ich rodzin 
2. + Jan Tlałka z bratem Stanisławem 

14.01.2017 
Sobota  

7.00 
1. Stanisława Dudzik ( P ) 
2. + Stanisława Oczko 

15.01.2017 
Niedziela  

II Niedziela Zwykła 
7.00 + Jarosław Janikowski ( P ) 

9.00 
1. Za Parafian  
2. + Adam Foks 
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11.00 
1. + Antonina i Franciszek Skudrzyk z synem i wnukami 
2. + Janina Jędrzejko w 13 r. śm. 

17.00 + Czesława Juraszek 

16.01.2017 
Poniedziałek  

18.00 
1. W Int. Ojca świętego i Ojczyzny od II Róży Rodziców 
Marii Dusik 
2. + Jarosław Janikowski ( P ) 

17.01.2017 
Wtorek  

7.00 
1. + Helena Kolber ( P ) 
2. + Maria Koczur ( P ) 

18.01.2017 
Środa  

18.00 
1. + Leszek Nowy ( P ) 
2. Za zmarłe członkinie I Róży Kobiet Marii Łaciak  

19.01.2017 
Czwartek  

7.00 
1. Czesław Woliński w r. śm. 
2. + Jarosław Janikowski ( P ) 

20.01.2017 
Piątek  

18.00 
1. + Stanisława Dudzik ( P ) 
2. + Anna Matejko z mężem i córką Krystyną  

21.01.2017 
Sobota  

7.00 
1. + Wanda Talik w 7 r. śm. 
2. + Jarosław Janikowski ( P ) 

22.01.2017 
Niedziela  

III Niedziela Zwykła 
7.00 + Tadeusz Mleczko w 4 r. śm. 

9.00 
1. + Franciszek i Agnieszka  Foryś z synami 
2. Za Parafian   

11.00 
1. + Leszek Nowy ( P ) 
2. + Alojzy i Jadwiga Fabia 

17.00 + Stanisława Dudzik ( P ) 

23.01.2017 
Poniedziałek  

7.00 
1. + Józef Biłek ( P ) 
2. + Władysław Sztafiński ( P ) 

24.01.2017 
Wtorek  

7.00 
1. + Lucyna Dudzik ( P ) 
2. + Józef Surma ( P ) 

25.01.2017 
Środa  

18.00 
1. + Stanisława Handzlik  
2. Helena i Mieczysław Ormianin 

26.01.2017 
Czwartek  

7.00 
1. + Helena Kolber ( P ) 
2. + Maria Koczur ( P ) 

27.01.2017 
Piątek  

18.00 
1. + Stanisława Dudzik ( P ) 
2. + Kazimiera z mężem Janem 

28.01.2017 
Sobota 

7.00 
1. + Helena Kolber ( P ) 
2. + Maria Koczur ( P ) 

29.01.2017 
niedziela 

IV Niedziela Zwykła 
7.00 + Ks. Wiktor Fabia w 13 r. śm. 

9.00 
1. + Stanisława Dudzik ( P ) 
2. Jan i Helena Majka z synem Władysławem  

11.00 1. + Franciszek i Katarzyna Pyrda z mężem i siostrą Anielą 
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2. + Apoloniusz Wawro 

17.00 Za Parafian 

30.01.2017 
poniedziałek 

7.00 
1. + Józef Biłek ( P ) 
2. + Władysław Sztafiński ( P ) 

31.01.2017 
wtorek 

7.00 
1. + Lucyna Dudzik ( P ) 
2. + Józef Surma ( P ) 

 

CUDOWNY MEDALIK DROGĄ DO ROZUMIENIA 
MISTERIUM  NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI 

 W sobotę 27 listopada 1830 roku w kaplicy na Rue de Bac w Paryżu 
Najświętsza Maryja Panna ukazała się Siostrze Katarzynie Laboure ze 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Podczas tego objawienia usłyszała polecenie 
wybicia medalika według przedstawionego jej przez Maryję wzoru. Na awersie 
widniała postać Maryi z opuszczonymi w dół rękami, z których emanowały 
promienie na znajdujący się u Jej stóp glob ziemski z sylwetką węża, którego 
Maryja deptała. Całą postać otaczał napis: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl 
się za nami którzy się do Ciebie uciekamy „ . Rewers objawionego medalika 
zawierał znak krzyża na poprzecznej podstawie z mieszczonymi pod nim literą 
„M„ oraz dwoma sercami: jedno otoczone koroną  z cierniami, drugie koroną  
z róż i przebite mieczem. Całość rewersu otaczało dwanaście gwiazd. Według 
interpretatorów całości symboliki zamieszczonej na medalu awers zawiera 
prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, zapowiedź 
ostatecznego zwycięstwa nad szatanem oraz rozdawnictwo łask; natomiast 
rewers przekazuje prawdę o Kościele jako Mistycznym Ciele Chrystusa (12 gwiazd 
= 12 Apostołów), w którym podkreśla się  zjednoczenie Maryi z Synem i Jej 
szczególną pozycję i misję jako  Matki Odkupiciela i naszej. Medalik ten, który 
Najświętsza Maryja Panna poleciła wykonać i rozpowszechnić, spowodował liczne 
nadzwyczajne wydarzenia w świecie, tak że rychło nazwany został „Cudownym”, 
a przede wszystkim ożywił i spotęgował wiarę względem Niepokalanej, co 
przyczyniło się w znacznej mierze do uroczystego ogłoszenia dogmatu  
o Niepokalanym Poczęciu , w dniu 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX:  
„Ogłaszamy ,orzekamy, i określamy, że nauka, która utrzymuje,  że Najświętsza 
Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą przewidzianych zasług 
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego- została zachowana i nietknięta 
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego – jest prawdą przez Boga objawioną  
i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.”                                                                                                                                             
Dogmat ten podaje jako prawdę  wiary, że Najświętsza  Maryja Panna stanowi 
wyjątek pośród całego rodzaju ludzkiego, który przychodzi na świat w stanie 
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grzechu pierworodnego. Maryja została zachowana od tej skazy i w konsekwencji 
od jakiejkolwiek niedoskonałości moralnej. Taki wyjątek jest możliwy, ponieważ 
łaska niepokalanego poczęcia została Jej udzielona wyłącznie na mocy zasług 
przewidzianego odkupienia przez Jezusa Chrystusa.  Maryja jako człowiek też 
potrzebowała odkupienia i została nim obdarowana uprzednio, zanim jeszcze 
zostało dokonane przez Tego, którego miała zrodzić, Jako niepokalanie poczęta 
Maryja miała wolną wolę i możliwość dokonania wyboru między dobrem a złem. 
Jednak na mocy niepokalanego poczęcia Jej wola była całkowicie ukierunkowana 
na Boga. Zło nie jawiło się Jej jako coś atrakcyjnego i dlatego nigdy go nie 
wybierała, Jeżeli przez wolność człowieka – w relacji do Boga – rozumiemy 
wybieranie tylko dobra, to Maryja jako jedyna z ludzi w pełni z niej skorzystała, 
stając zawsze po stronie dobra. Tym samym była całkowicie wolna od 
jakiegokolwiek grzechu czy najmniejszej niedoskonałości moralnej , naruszającej 
harmonię ze Stwórcą.  W konkluzji teologicznej o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny stwierdzić należy, że Maryja od pierwszej chwili swego 
istnienia jest doskonałym wynikiem, szczytem odnowionego stworzenia,  
szczytem ludzkości oczekującej Chrystusa, 
„człowiekiem nowym„ który będzie jej szczytem 
ostatecznym. Jednakże, jeżeli niepokalane 
poczęcie wynosi Maryję ponad resztę ludzkości , 
to nie po to , by przez to oddalić Ją od niej , lecz 
przeciwnie, zbliżyć w Najwyższym stopniu. 
Niepokalane poczęcie stanowi w swej istocie 
punkt wyjścia tej dyspozycyjności bez zastrzeżeń, 
która uczyniła z Maryi Służebnicę Pana i ludzi. 
Przywilej jest zawsze podporządkowany jakiejś 
funkcji. Również i w tym przypadku trzeba przez 
niego  rozpoznawać kochającą nas Matkę. 
Rzeczywiście, Maryja Niepokalanie Poczęta: „ W 
Kościele  świętym zajmuje miejsce najwyższe po 
Chrystusie a zarazem nam najbliższe”   Po drugie: 
nie można rozważać niepokalanego poczęcia 
Maryi bez odniesienia do Tego, który jest jej 
twórcą. Arcydzieło wzywa do wychwalania geniuszu artysty. Maryja prowadzi do 
Chrystusa. Podziwianie Jej w niepokalanym poczęciu jest wychwalaniem 
Chrystusa, jedynego źródła Łaski. W Maryi podziwiamy to wszystko, do czego 
zdolna jest miłość Boga,  kiedy Jego oferta nie napotyka na odmowę naszej 
opornej woli, dlatego lud miłujący swą Matkę sławi Jej niepokalane poczęcie, 
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śpiewając w Godzinkach: Przyszło aby Cię Syn tak zacny od winy / Pierworodnej 
zachował i zmazy Ewinej, / Który Ciebie za Matkę obierając sobie / Chciał, by 
przywara grzechu nie postała w Tobie”.                                     Wiesława Ratajczyk    

                      POŚWIĘCENIE  RODZIN  NIEPOKALANEMU  SERCU  MARYI 
O Maryjo Matko Boga i Matko nasza ! 
Poświęcamy dziś Twemu Niepokalanemu Sercu nasze domy, nasze rodziny, 
naszą młodzież i nasze dzieci. Niech nasze domy będą na wzór Twego domku  
w Nazarecie. Niech spływa na nie pokój i szczęście prawdziwe. Niech  się w nich 
spełnia prawo Boże i wola Boża. Niech w nich kwitnie miłość społeczna  
i zgoda chrześcijańska. Niech w nich panuje całkowite zdanie się na Opatrzność 
Bożą . Czuwaj nad nami wszystkimi, dopomóż nam żyć po chrześcijańsku, otocz 
nas swoją macierzyńską opieką i racz, o Matko Niepokalana zbliżyć do nieba 
nasze domy i nasze rodziny, które już odtąd do Twego Niepokalanego Serca we 
wszystkim należeć będą. Amen. 
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy. 
 

                                    Narodzenie 
O Betlejem! Ty wspaniałe!  
Ty wydałoś Bożą chwałę. 
Jakże wielce się cieszymy,  
Zbawcę swego zobaczymy.  
Raduje się serce, oczyszczona dusza, 
Godnie przyjąć może małego Jezusa.  
W małym jest opłatku, lecz przeistoczony 
Cieszy się, że będzie w tobie uwielbiony. 
Zrodził się w ubóstwie, żył w wielkiej 
skromności. 
Teraz w swym królestwie i w twym sercu gości. 
Bądź więc pozdrowiony Panie Jezu Chryste.  
Wspieraj nas swą łaską serca mamy czyste. 

                                                            Kazimierz Żmuda 

 
 
 



 

St
ro

n
a3

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gdzie jest Chór ?  

Drodzy Parafianie !!! 
Od początku września zgłaszały się do mnie wspólnoty, które 

wyraziły pragnienie współpracy oraz zaangażowania się  
w życie naszej Parafii. Przedstawiły się następujące grupy: Oaza Rodzin, 
Apostolat Maryjny, Świecki Zakon Karmelitański, Róże Różańcowe, 
Rada Parafialna, Zespół Charytatywny, Schola Dzieci Bożych oraz 
Ministranci i Lektorzy. Każda z tych wspólnot ma określony czas  
i miejsce spotkań.  Do dziś, nikt z przedstawicieli Chóru nie zgłosił się do 
mnie i nie wyraził chęci na współpracę oraz zaangażowanie w życie 
Parafii. Więc pytanie: „Gdzie jest Chór?” proszę skierować do 
dyrygenta, kierownika i członków chóru parafialnego.   

                                                Pozdrawiam ks. Proboszcz 
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Wiara  

Idzie, idzie Chrystus z nieba, 
przygotować się potrzeba.  
On chce w serce twoje wstąpić 
żebyś przestał w Niego wątpić. 
On chce z Tobą zawsze zostać,  
abyś mógł swym trudom sprostać. 
Więc przygotuj to spotkanie,  
powiedz przepraszam Cię Panie. 
Wyznaj grzechy u spowiedzi 
a Jezusek Cię nawiedzi. 
Doznasz wtedy lekkość duszy, 
Twojej wiary nic nie ruszy.   Kazimierz Żmuda 

 

Spowiedź przed  

      świętami !!! 

Spowiedź przed świętami 
Bożego Narodzenia  

w naszym kościele będzie 
we wtorek, 20 grudnia,  
 od godz. 8.00 do 9.30  

i od 10.00 do godz. 12.00  
od 14.30 do godz. 17.00 

 
 



 

St
ro

n
a3

4
 

Odwiedziny chorych 

Chorych i starszych Parafian 
odwiedzimy  

z posługą sakramentalną  
w czwartek 22 grudnia,  

od godz. 9.30. 
Prosimy rodziny, aby  

w zakrystii zgłosić osoby, 
które pragną przyjąć kapłana. Kolejne 

odwiedziny chorych będą 3 lutego 2017 r.,  
w I piątek miesiąca.  
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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, opiekę Matki Bożej  oraz 

błogosławieństwo na nowy już rok.  Po Mszy św. 
uroczyste błogosławieństwo każdej Rodziny.ks. Proboszcz  

 
 

 

 

 

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 
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zmartwychwstałemu na nastepny rok kalendarzowy. Po 

Nabożeństwie uroczysta Msza św. na zakończenie roku o 

godz. 15.45 

 

 

 

 

 

Od stycznia będą nowe godziny  
urzędowania kancelarii parafialnej!!! 

 

Dzień Godzina urzędowania 
Poniedziałek od    7.30 do   9.00 

Wtorek od    7.30 do   9.00 

Czwartek 
od    7.30 do   9.00 
od 19.00 do 19.30 

Piątek od 19.00 do 19.30 
 

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 

Tel. kom.: 797279788 

 


