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      Miłosierdzie 
             i Miłość Jezusa                
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
Grudzień/styczeń 2018           „Nadeszła Pełnia Czasu…”              Nr 01/2018 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

              „Kiedy tam przebywali, nadszedł   
                    dla Maryi czas  rozwiązania.  

                     Porodziła swego pierworodnego  

                      Syna, owinęła Go w pieluszki  
                  i położyła w żłobie, gdyż nie było    

                    dla nich miejsca w gospodzie.”  
                                                           Łk 2,6-7 
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Drodzy Parafianie ! 

„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg 

Syna swego, zrodzonego z niewiasty…” Ga 4,4 

Już nadszedł czas radości,  

Oto Syn Boży przychodzi,  

aby ogarnąć cały nasz 

świat swoją niepojętą 

miłością. Pozwólmy  

Mu ogarnąć swoją łaską 

wszystkie nasze troski, 

obawy, lęki i 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 

mocą wiary i zaufaniem wątpiących i zagubionych.                

           Z serdecznymi życzeniami  

                        i kapłańskim błogosławieństwem 
                                                               ks. Proboszcz  
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MALEŃKA PRZYSZŁA MIŁOŚĆ 

Do naszych serc do wszystkich  
serc uśpionych, 
Dziś zabrzmiał dzwon, juz  
człowiek obudzony. 
Bo nadszedł czas i dziecię  
się zrodziło. 

A razem z Nim, maleńka  
przyszła miłość. 
  Maleńka miłość  
  w żłobie śpi, 
  Maleńka Miłość przy  

  Matce Świętej. 
  Dziś cala ziemia  
  i niebo lśni  

  dla tej Miłości maleńkiej. 
Porzućmy zło przestańmy  
złem się bawić. 
I czystą łzą spróbujmy  
serce zbawić. 
Już nadszedł czas już dziecię  
się zbudziło 

A razem z Nim, maleńka  
przyszła miłość. 
Maleńka miłość zbawi świat 
Maleńką miłość chronimy przed lękiem 

Dziś ziemia drży i niebo drży 
Od tej miłości maleńkiej. 
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Krótkie medytacje 
 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 

Dla ciebie, człowieku, Bóg  

     stał się człowiekiem 

«Zwiastuję wam radość wielką, (...)  
dziś bowiem w mieście Dawida  

narodził się wam Zbawiciel»  
(Łk 2, 10-11). 

Tej nocy ponownie usłyszeliśmy słowa 
anioła skierowane do pasterzy i na nowo 
przeżywamy klimat świętej Nocy 
Betlejemskiej, podczas której Syn Boży 
stał się człowiekiem, narodził się  
w ubogiej stajence i zamieszkał pośród 
nas. W tym uroczystym dniu rozlega się 
przesłanie anioła, które jest dla nas — 

ludzi trzeciego tysiąclecia — zaproszeniem, aby przyjąć Zbawiciela. Oby 
współczesna ludzkość nie zwlekała i przyjęła Go do domów, do miast, 
do narodów w każdym zakątku ziemi! To prawda, że w minionym 
tysiącleciu, a zwłaszcza w ostatnich wiekach, dokonał się wielki postęp 
na polu techniki i nauki; wielkie są materialne zasoby, z których dziś 
możemy korzystać. Człowiekowi ery technicznej grozi jednak, że stanie 
się ofiarą osiągnięć własnej inteligencji i skutków swych możliwości 
działania, jeśli pójdzie drogą prowadzącą do wyniszczenia duchowego 
i do pustki serca. Dlatego ważne jest, aby otworzył swój umysł i swoje 
serce na narodzenie Chrystusa, wydarzenie zbawcze, które może wnieść 
odnowioną nadzieję w życie każdego człowieka. «Przebudź się, 
człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem» (św. Augustyn, Kazanie 
185). Zbudź się, człowieku trzeciego tysiąclecia! W Boże Narodzenie 
Wszechmocny staje się dzieckiem i prosi o pomoc i opiekę. Jego sposób 
bycia Bogiem poddaje krytyce nasz sposób bycia człowiekiem; Jego 
pukanie do naszych drzwi domaga się odpowiedzi na pytanie o naszą 
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wolność i zrewidowania naszego stosunku do życia i jego pojmowania. 
Współczesny wiek jest często przedstawiany jako przebudzenie ze snu 
rozumu, jako wyjście ludzkości ku światłu, które miałoby przezierać  
z okresu ciemności. Jednak bez Chrystusa światło rozumu nie wystarczy, 
by oświecić człowieka i świat. Dlatego tym mocniej odbija się echem 
ewangeliczne słowo o Bożym narodzeniu, jako zapowiedź zbawienia 
wszystkich: «Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego 
człowieka, gdy na świat przychodzi (J 1, 9).  Współczesny człowieku, 
dojrzały, ale często ograniczony w myśleniu i o słabej woli, pozwól wziąć 
się za rękę Dziecięciu z Betlejem; nie bój się, zaufaj Mu! Ożywcza moc 
Jego światła zachęca cię do wysiłku na rzecz tworzenia nowego 
porządku światowego, opartego na sprawiedliwych relacjach etycznych  
i ekonomicznych. Niech Jego miłość prowadzi narody i budzi we 
wszystkich świadomość, że jesteśmy «rodziną» wezwaną do budowania 
więzi pełnych zaufania i wzajemnego wsparcia. Ludzkość zjednoczona 
zdoła stawić czoło wielu niepokojącym problemom współczesnego 
świata: od zagrożenia terroryzmem do stanu upokarzającego ubóstwa, 
w jakim żyją miliony ludzi, od rozprzestrzeniania broni do epidemii  
i wyniszczenia środowiska naturalnego, co zagraża przyszłości planety. 
W Boże Narodzenie nasz duch otwiera się na nadzieję, gdy kontempluje 
chwałę Bożą ukrytą w ubóstwie Dzieciątka owiniętego w pieluszki 
 i leżącego w żłobie: to Stworzyciel świata, umniejszony do bezsilności 
nowo narodzonego Dziecka! Przyjęcie tego paradoksu — paradoksu 
Bożego Narodzenia — to odkrycie Prawdy, która czyni nas wolnymi, 
Miłości, która przemienia istnienie. W Noc Betlejemską Zbawiciel stał 
się jednym z nas, aby stać się towarzyszem na zdradliwych drogach 
historii. Ujmijmy dłoń, którą do nas wyciąga: jest to dłoń, która niczego 
nie chce nam odebrać, a jedynie dawać. Z pasterzami wchodzimy do 
betlejemskiej stajni, gdzie spogląda na nas Maryja, milczący świadek 
cudownych narodzin. Niech Ona pomoże nam dobrze przeżywać święta 
Bożego Narodzenia; niech nas nauczy, jak zachować w sercu tajemnicę 
Boga, który dla nas stał się człowiekiem; niech nas prowadzi, abyśmy 
dawali światu świadectwo Jego prawdy, miłości i pokoju. 
                                                                                                Benedykt XVI  
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Święto Świętego Szczepana, diakona  
i męczennika –  
                 26 grudnia 
…Diakon Szczepan, rzeczywiście 
działał, pracował, mówił i umarł 
ożywiany Duchem Świętym, 
dając świadectwo o miłości (…) 
Życie św. Szczepana jest 
całkowicie ukształtowane przez 
Boga, upodobnione do 
Chrystusa; w ostatniej chwili 
śmierci, na kolanach, podejmuje 

on modlitwę Jezusa na krzyżu, powierzając się Panu (Dz 59), 
przebaczając wrogom: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu!”. (…)  
W dzień św. Szczepana także i my jesteśmy wezwani, aby skierować 
nasze spojrzenie na Syna Bożego, którego w radosnej atmosferze 
Bożego Narodzenia kontemplujemy w tajemnicy Jego Wcielenia. Wraz  
z chrztem i bierzmowaniem, z cennym darem wiary karmionej 
sakramentami Kościoła, szczególnie Eucharystią, Jezus Chrystus 
powiązał nas ze sobą i chce kontynuować w nas, przez działanie Ducha 
Świętego, swoje dzieło zbawienia, które wszystko odkupuje, docenia, 
doskonali i prowadzi do wypełnienia. Pozwolenie, by dać się pociągnąć 
przez Chrystusa, tak jak św. Szczepan, oznacza otwarcie swego życia na 
światło, które je przyciąga, ukierunkowuje i sprawia, że idziemy drogą 
dobra, drogą człowieczeństwa zgodnie z Bożym planem miłości. 
Wreszcie, św. Szczepan jest wzorem dla wszystkich, którzy chcą służyć 
nowej ewangelizacji. Pokazuje on, że nowość głoszenia nie polega 
głównie na stosowaniu oryginalnych metod czy technik, które  
z pewnością są użyteczne, ale na tym, by być napełnionym Duchem 
Świętym i pozwolić, by On nami kierował. Nowość głoszenia polega na 
głębi zanurzenia w tajemnicę Chrystusa, przyswojenia Jego słowa i Jego 
obecności w Eucharystii, tak że On sam, żywy Jezus, mówi i działa  
w swoim wysłanniku. W istocie ewangelizator staje się zdolnym do 
skutecznego niesienia Chrystusa innym, kiedy żyje Chrystusem, kiedy 
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nowość Ewangelii objawia się w jego własnym życiu. Módlmy się do 
Dziewicy Maryi, aby w Kościele, (…), można było dostrzec coraz więcej 
mężczyzn i kobiet, którzy jak św. Szczepan potrafią świadczyć 
przekonująco i odważnie o Panu Jezusie.                               Benedykt XVI 

Święto Świętej Rodziny – 31 grudnia 

                            BROŃMY RODZINY 
 W radosnym klimacie Bożego Narodzenia 
obchodzimy dziś dzień Świętej Rodziny, jest 
zatem naturalne, że myślą zwracamy się ku 
instytucji rodziny, którą Kościół od samego 
początku otaczał miłością i troską. W naszej 
epoce, gdy rodzina zmaga się często z 
trudnościami lub podlega naciskom 
społecznym i ekonomicznym, naruszającym jej 
wewnętrzną spójność, Kościół uważa, że 
powinien służyć jej swoim nauczaniem i 
wsparciem. Dzisiaj wzywa rodziny, by 
wpatrywały się w dom nazaretański, skąd Jezus ogłasza «ewangelię 
rodziny». Z tego wzniosłego świadectwa chrześcijańskie rodziny mogą 
czerpać moc i mądrość, aby sprostać codziennym obowiązkom. Rodzina 
jest fundamentem i gwarancją społeczeństwa naprawdę wolnego  
i solidarnego. Musimy zatem przypomnieć także w tej chwili  
o konieczności obrony i umacniania jej autentycznych praw. Jest ona 
bowiem narażona na ataki i zagrożenia z wielu stron. Myślę tu na 
przykład o problemach, które ciążą nieustannie nad życiem wielu 
rodzin: o ubóstwie, bezrobociu i braku mieszkań; o mentalności, która 
odrzuca dar życia, a czasem sprzyja wręcz zabijaniu życia przez aborcję  
i eutanazję; o indywidualizmie, który każe lekceważyć drugiego 
człowieka lub traktować go instrumentalnie i jest przyczyną 
osamotnienia wielu ludzi we współczesnym społeczeństwie, między 
innymi wielu osób starszych, usuwanych z rodzinnych domów  
i pozbawionych opieki najbliższych. Obok tych niepokojących zjawisk 
występują jeszcze poważniejsze niebezpieczeństwa, zagrażające 
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bezpośrednio strukturze rodziny, zniekształcające jej oblicze i rolę  
w społeczeństwie. Wszystko to ukazuje nam, jak bardzo potrzebne jest 
rozumne duszpasterstwo rodzin, prowadzone przede wszystkim przez 
samych członków rodziny. Tylko dzięki niemu będzie można skutecznie 
dać odpór szkodliwym działaniom, które zmierzają do zniszczenia tego 
bastionu każdej prawdziwej cywilizacji. 3. Niespełna cztery lata temu 
napisałem w Liście do Rodzin: «Poprzez rodzinę toczą się dzieje 
człowieka, dzieje zbawienia ludzkości». Rodzina «znajduje się pośrodku 
tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem  
a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. 
Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, aby 
wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie, 
Odkupicielu człowieka» (n. 23). Aby rodzina mogła wypełnić tę misję, 
potrzebne są nie tylko stosowne inicjatywy społeczne, państwowe  
i kościelne, ale także pomoc Boża. Ważne jest zatem, aby członkowie 
rodzin uczyli się wzywać Chrystusa w wytrwałej wspólnej modlitwie,  
w komunii wiary i miłości. Takie życzenie przekazuję wszystkim 
chrześcijańskim rodzinom, wspierając je modlitwą do Maryi, Królowej 
Rodzin.     Jan Paweł II «Anioł Pański» w Castel Gandolfo. 28 XII 1997 

 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi – 
 1 stycznia 2018 r.  

Łk  (2,16‑21). 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. A pasterze wrócili,  

wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko,  
co słyszeli i widzieli, jak im to zostało  

przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy  
i należało obrzezać Dziecię, nadano  Mu imię Jezus,  

którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło  w łonie Matki. 
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W dzisiejszym psalmie prosimy, aby miłosierny Bóg nam także 
błogosławił. Słowo, jakie otrzymujemy, prowadzi nas do ważnej 
modlitwy, jaką jest błogosławienie. Jak słyszeliśmy w pierwszym 
czytaniu, Aaron dostał polecenie, aby błogosławić Izraelowi. Dzisiaj tym 
Aaronem jesteś ty, a Izraelem ludzie, których codziennie spotykasz. 
Błogosławienie – jak przypomina Kościół w Katechizmie – jest modlitwą 
i czynnością, która daje życie; jest uczestniczeniem w działaniu samego 
Boga i modlitwą, w której kogoś powierzamy Jemu. Każde 
błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga. Właśnie w tej modlitwie 
stajemy się ludźmi wolnymi, dziećmi, które z ufnością wołają do Pana: 
Abba – Ojcze. Inaczej mówiąc, wzywając Pana, błogosławiąc innych, 
sami doświadczamy owoców tej modlitwy. Kiedy zapominamy  
o modlitwie błogosławieństwa, szybko wchodzimy w postawę 
narzekania i przeklinania. Stajemy się nadwrażliwi na nawet małe 
niedoskonałości, które zauważamy u siebie, w innych i na całym 
świecie. Tracimy wolność, czyli otwartość na oddziaływanie Pana Boga 
przez nas. Stajemy się niewolnikami naszego gniewu i złości. Z pomocą 
przychodzi nam słowo, jakie otrzymujemy w dzisiejszym drugim 
czytaniu. Św. Paweł zapewnia, że Jezus nas wykupił z tej naszej niewoli, 
że daje nam swojego Ducha. Zmiana w nas nastąpi przez słuchanie 
Go i rozważanie w sercu tego, co On nam mówi. Takiej postawy uczymy 
się w dzisiejszej Ewangelii od Maryi, Matki naszego Pana. Słuchanie 
słowa, medytacja słowa, czyli rozważanie go w sercu, otwiera na Bożą 
obecność. Przynosi doświadczenie pokoju i Bożego błogosławieństwa. 
Te dary możemy wnosić w środowiska, do których powrócimy po tej 
Eucharystii.                                                                                              Oremus 
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Uroczystość Objawienia Pańskiego „Trzech Króli” 
– 6 stycznia 2018 r.  

Mt (2,1‑12). Gdy Jezus narodził się  
w Betlejem w Judei za panowania króla 

Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do 
Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo 

narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy 
bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie  

i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro to 
usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim 
cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich 

arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał 
ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu 

odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak 
zostało napisane przez Proroka: A ty, 

Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, 
albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.  

(..) 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. A otrzymawszy we śnie nakaz, 
żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. 

W dzisiejszej liturgii słowa usłyszeliśmy wezwanie z Księgi proroka 
Izajasza: „Powstań! Świeć, Jeruzalem...”. Jerozolima w Biblii jest 
szczególnym miejscem: jest święta, bo Bóg w niej mieszka, i jest 
własnością Boga. Z historii wiemy jednak, że nie zawsze to miasto było 
uległe Panu. Niejednokrotnie stawało się miejscem odstępstwa od 
wiary, miastem, w którym prześladowano proroków; tu także osądzono 
i zabito Chrystusa. Nowa Jerozolima jest symbolem Kościoła świętego,  
a zatem i każdego nas. Inaczej mówiąc, każdy z nas „jest Jerozolimą”. 
Jako ludzie ochrzczeni należymy do Boga i jesteśmy święci. Jako 
chrześcijanie powołani jesteśmy, aby wnosić Chrystusowy pokój  
w środowiska, w których żyjemy. Doświadczamy jednak, że jesteśmy 
grzesznikami. W wielu sytuacjach upadamy, zapominamy o Bogu i nie 
mamy siły, aby być Jego świadkami. Słowa z Księgi Izajasza są dla nas 



 

St
ro

n
a1

1
 

wezwaniem do tego, aby powstać z grzechu i na co dzień – swoim 
życiem – objawiać Pana. Powstaje pytanie: jak to robić? Jak powstawać  
i jak być dla innych światłem? Potrzebujemy codziennej modlitwy  
o obecność Ducha Świętego. On ożywia naszą wiarę, daje zdolność 
rozeznawania, przychodzi z konkretnymi darami i udziela nam owoców 
swojej obecności. Zwróćmy też uwagę, że mędrcy z dzisiejszej 
Ewangelii, którzy poszukują Mesjasza, spotykają „Dziecię wraz z Matką 
Jego, Maryją”. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam także, że 
jesteśmy powołani, aby zaprosić do swojego życia Tę, która jest Nowym 
Jeruzalem. Maryja niesie nam Chrystusa, uczy słuchania słowa  
i otwarcia na obecność Ducha Świętego.                                           Oremus 

Święto Chrztu Pańskiego – 07 stycznia 2018 r.  
Mk  (1,7-11). Jan Chrzciciel 

tak głosił:  „Idzie za mną 
mocniejszy ode mnie, a ja nie 

jestem godzien, aby schyliwszy 
się, rozwiązać rzemyk u Jego 
sandałów. Ja chrzciłem was 

wodą, On zaś chrzcić was będzie 
Duchem Świętym”. W owym 

czasie przyszedł Jezus z Nazaretu  
w Galilei i przyjął od Jana chrzest 

w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające 
się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego.  

A z nieba odezwał się głos: „Ty jesteś moim Synem  
umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. 

Turyści wędrujący po górskich szlakach wiedzą, że przy ciągłym 
wysiłku potrzebne są chwile, aby ugasić pragnienie. Górska wędrówka 
to obraz naszego życia duchowego. Tu także trzeba, abyśmy przystanęli 
i zaspokoili pragnienie. To niezbędne, by iść dalej i bezpiecznie dojść do 
celu, którym jest nasze zbawienie. „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do 
wody...”, to słowa zachęty z Księgi proroka Izajasza, które usłyszeliśmy 
w pierwszym czytaniu. Możemy je odnieść do Trzeciej Osoby Boskiej – 
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do Ducha Świętego. W teologii symbol wody oznacza działanie Ducha 
Świętego. Kiedy w czasie chrztu wzywamy Jego obecności, woda staje 
się znakiem nowego życia, które otrzymujemy. To dzięki Duchowi 
Świętemu nasze życie duchowe może się odnawiać i rozwijać. Jego – 
wraz z Ojcem i Synem – przedstawia nam dzisiaj Ewangelia. Jeżeli 
pragniemy należeć do Ojca, który jest w niebie, i żyć obecnością 
Chrystusa, potrzebujemy stałej obecności Ducha Świętego. Duch Święty 
ożywia naszą wiarę, prowadzi naszą modlitwę, daje nam zdolność 
dokonywania właściwych wyborów. Wierzący „przychodzi do wody”, 
czyli zaprasza Ducha Świętego do swojego życia. Modli się wiele razy  
w ciągu dnia, prosząc o obecność i prowadzenie przez Ducha Świętego. 
Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego przypomina także o naszym chrzcie. 
W tym sakramencie zostaliśmy wprowadzeni w bliską relację z Trójcą 
Świętą – taką bez przeszkód i bez grzechu. Chrzest jest darem, który 
wymaga pielęgnowania. Może w dzisiejsze święto warto, abyśmy 
zastanowili się, robiąc niejako rachunek sumienia: jak dbam o moją więź 
z Bogiem? Czy systematycznie korzystam z sakramentów świętych? Jak 
się troszczę o swój duchowy rozwój? Czy modlę się do Ducha Świętego? 

 

Niedziela Chrztu Pańskiego 
rozpoczyna czas  

Okresu Zwykłego  
w Liturgii świętej.  

Okres Bożego Narodzenia 
zakończył się mimo, 

iż w tradycji naszego Narodu 
wytworzył się zwyczaj śpiewania  
kolęd i pastorałek aż po Święto 

Ofiarowania Dzieciątka  
Jezus w świątyni w Jerozolimie  

( 2lutego ) 
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II Niedziela Okresu Zwykłego –14 stycznia 2018 r.  

 J (1,35-42). Jan stał wraz z dwoma swoimi 
uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 

Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”.  
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił,  

i poszli za Jezusem. Jezus zaś, 
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za 

Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”. Oni 
powiedzieli do Niego „Rabbi! – to znaczy: 

Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. 
Odpowiedział im: „Chodźcie,  

a zobaczycie”. Poszli więc 
i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia 

pozostali u Niego. Było to około godziny 
dziesiątej. Jednym z dwóch, którzyto usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był 

Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł 
do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. 

I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, 
powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz  

nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr. 

W dzisiejszej liturgii słowa usłyszeliśmy słowa św. Pawła: „Ciało nie 
jest dla rozpusty, lecz dla Pana, (...) ciało wasze jest przybytkiem Ducha 
Świętego, który w was jest...”. Apostołowie docierali do środowisk 
zepsutych moralnie. Widzieli, że trzeba rzeczy nazywać po imieniu. 
Ludzie byli zagubieni, nie wiedzieli, jak postępować, żyli tak, jak 
wszyscy. Św. Paweł zauważa, że chrześcijanie w Koryncie popełniają 
grzechy rozpusty. Jasno nazywa grzech i występuje przeciwko zmowie 
milczenia korynckiej wspólnoty. Chrześcijanie w Koryncie, w imię 
wolności i dla „świętego spokoju”, zaczęli akceptować nadużycia i 
grzechy w sferze seksualnej. Apostoł przypomina, że moje ciało i ciało 
drugiego człowieka jest miejscem, w którym mieszka Bóg. Ciało jest jak 
świątynia Boga: wymaga wielkiego szacunku. Jest miejscem kultu, 
należy do Ducha Świętego. Wydaje się, że w powszechnej europejskiej 
mentalności zbliżyliśmy się do korynckiego pojmowania spraw 
związanych z ciałem człowieka. Często usprawiedliwiamy chrześcijan 
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żyjących w związkach niesakramentalnych. Mówimy: „Takie są dzisiaj 
czasy”, „Nie stać ich na razie na ślub”, „Nie wiadomo, czy się nie 
rozejdą”... Wielu młodych chrześcijan dziwi się swoim rówieśnikom: że 
żyją w czystości, że jeszcze nie „sprawdzali się” seksualnie. Zdrowe 
zasady w sferze seksualnej często interpretowane są jako 
zahamowania. Wielu chrześcijan sięga po pornografię, korzysta  
z prostytucji, od czego często się uzależniają. Jest wielkim nietaktem 
mówić dzisiaj publicznie o tym, że czyny homoseksualne i wolne związki 
są grzechem. Słuchając dzisiejszego słowa, zastanówmy się: jak 
traktujemy nasze ciało i ciało innych osób? Czy opinie, jakie głosimy, są 
Chrystusowe, czy bardziej dostosowane do norm i wartości 
współczesnego świata?            Oremus  

III Niedziela Okresu Zwykłego – 21 stycznia 2018 r.  

Mk  (1,14-20). Gdy Jan został 
uwięziony, Jezus przyszedł do 

Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie 
jest królestwo Boże. Nawracajcie 

się i wierzcie w Ewangelię!”. 
Przechodząc obok Jeziora 

Galilejskiego, ujrzał Szymona 
i brata Szymonowego,  Andrzeja, 

jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.  
I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie 
rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. 

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, 
którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, 

zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami  
w łodzi, poszli za Nim. 

Powołanie to wykorzystanie jakiegoś daru, który się posiada, dla 
dobra  innych ludzi. Czasem słyszymy, że ktoś wykonuje swój zawód  
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z powołania. Rozumiemy wtedy, że dla danej osoby nie są ważne 
wyłącznie korzyści materialne z pracy, ale że wkłada serce w swoje 
zajęcia i wykonuje je z poświęceniem. W życiu duchowym powołanie 
wiąże się z odpowiedzią daną Bogu. Jest ono związane ze służbą, czyli 
pracą wykonywaną – z poświęceniem – dla dobra ludzi. W realizacji 
własnego powołania trzeba najpierw rozmowy z Bogiem, a następnie 
konkretnej odpowiedzi, jakiej udzielamy w czynach. Odczytaniu 
powołania służy rozeznanie duchowe. Polega ono na rozdzieleniu tego, 
co nie pochodzi od Boga, od tego, co jest od Niego. Człowiek dokonuje 
wyboru spośród różnych możliwości. Może wybrać to, co Bóg chce, albo 
coś, co jest przeciwne Jego woli. Przy rozeznaniu pomagają natchnienia, 
dary osobiste i nauka Kościoła. Pomocni w rozeznawaniu są ludzie 
wierzący, którzy mogą pełnić rolę przewodników duchowych. Jednak 
niezbędne jest poddanie się Duchowi Świętemu. Dynamikę powołania 
przedstawia nam pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii słowa. Prorok 
Jonasz słyszy Boga, rozmawia z Nim, wie, czego Pan od niego oczekuje. 
Jego misją jest nawoływanie do nawrócenia mieszkańców Niniwy. 
Jonasz ucieka przed swoim powołaniem; obawia się mieszkańców 
asyryjskiej stolicy, darzy ich szczerą niechęcią, chce, by byli ukarani za 
prześladowanie i okrucieństwo względem Izraela. Historia z pierwszego 
dzisiejszego czytania służy jako opis „kompleksu Jonasza”. To zjawisko, 
które spotykamy także u wielu chrześcijan uciekających przed swoją 
życiową misją, przed powołaniem, przed nowymi rolami i nowymi 
wyzwaniami.                                                                           Oremus   
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PIV Niedziela Okresu Zwykłego – 28 stycznia 2018 r. 
 Mk  (1,21-28).  

W Kafarnaum Jezus  
w szabat wszedł do 
synagogi i nauczał. 

Zdumiewali się Jego 
nauką: uczył ich 

bowiem jak ten, który 
ma władzę, a nie jak 

uczeni w Piśmie.  
Był właśnie w ich 

synagodze człowiek 
opętany przez ducha 

nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: 

Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz 
i wyjdź z niego!”. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać 

i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się 
zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa 

jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje 
i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim 

wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 
„Byłbym chrześcijaninem, gdyby chrześcijanie byli nimi 24 godziny 

na dobę” – tak odpowiadał Mahatma Gandhi, pytany, dlaczego nie 
został wyznawcą Chrystusa, którego tak bardzo poważał. Być może, 
paradoksalnie, tym, co przeszkadza nam, chrześcijanom, w rozwoju 
relacji do Jezusa, jest otaczająca nas kultura. Przejmujemy pewne 
chrześcijańskie wzorce, zachowania, zastany świat wartości. Brakuje 
jednak często żywej relacji z Bogiem. Takie chrześcijaństwo można 
porównać do kamieni w górskiej rzece – szlifuje je czysta woda, 
natomiast w środku pozostają suche. Coś takiego możemy dostrzec  
w dzisiejszej Ewangelii. Ludzie słuchają Jezusa nauczającego z mocą,  
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wyrzucającego złe duchy. Tłumy są zdumione Jego nauką. Możemy mieć 
wrażenie, jakby ludzie zastygli w ekscytacji; nie dają konkretnej 
odpowiedzi na to, co usłyszeli i zobaczyli. Zaczynają opowiadać  
o nowym Nauczycielu; Jezus staje się sławny. Nie widać jakichś 
szczególnych zmian u słuchaczy Jezusa prócz tego, że – jak czytamy w 
dalszych częściach tej Ewangelii – ludzie tłumnie Go poszukują. 
Nauczyciel przemierza okolice, uzdrawia, uwalnia i głosi. Nie widać też, 
żeby Jezus miał jakieś oczekiwania wobec ludzi, którym służy. Być może 
uczestnictwo w Eucharystii, przyjmowane sakramenty, katechezy, jakich 
słuchamy, modlitwy są drogą do naszego bliskiego i zażyłego kontaktu  
z Bogiem. Pewnie łatwiej nam relację z Chrystusem przeżywać  
w momentach dla nas ekscytujących – wtedy, kiedy dzieje się coś 
nadzwyczajnego: ślub, święcenia, chrzciny, rozmaite uroczystości 
rodzinne, piękna liturgia. Trzeba oddać Duchowi Świętemu naszą 
zwyczajną codzienność. On jest Tym, który ożywia naszą kulturę  
i sprawia, że Dobra Nowina nie tylko szlifuje nas z zewnątrz, ale dotyka 
również naszego wnętrza.                                                                    Oremus 
 

Okres Zwykły w Liturgii Kościoła 

Okresem zwykłym, czyli „okresem w ciągu roku”, 
nazywamy w liturgii czas, w którym nie obchodzimy 
żadnej szczegółowej tajemnicy Chrystusa. Jest to czas, 
w którym misterium Chrystusa, rozpoczęte w życiu 
każdego wierzącego przez dar chrztu, może być 
przyswajane, może się rozwijać, przenikać naszą 
historię i naszą codzienność. Okres zwykły zaczyna się 
w poniedziałek po 6 stycznia i trwa do wtorku 
poprzedzającego Wielki Post. Dalsza jego część 
zaczyna się od poniedziałku po niedzieli Zesłania 
Ducha Świętego i kończy się przed pierwszymi 

niepierwszej niedzieli Adwentu. Łącznie są to 33 lub 34 tygodnie i stanowią 
najdłuższy cykl celebracji z 52 tygodni roku. Pod względem treści okres ten 
jest najbogatszy, gdyż celebrujemy w nim całe Misterium Chrystusa, 
wspominamy Misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele 



 

St
ro

n
a1

8
 

(„Ogólne Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza” 43). Ten okres podkreśla, 
że życie Jezusa i Jego słowa, wyrażone są nie tylko w celebracji wielkich 
misteriów zbawczych, ale w codzienności Jego słów i gestów. Jako Jego 
uczniowie, jesteśmy wezwani w tym czasie do słuchania, chodzenia za 
Mistrzem, do wzrastania i dojrzewania, wreszcie do odkrywania pośród 
codzienności momentów zbawczych.  

Czytania z okresu zwykłego wzywają nas do zaangażowania, pójścia za 
Jezusem, budowania Jego królestwa, do życia w Duchu, życia dojrzałego. 
Ten czas ma prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem i w Chrystusie jako 
Głowie. Szczytem tego czasu jest uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszechświata. Liturgia tego okresu koncentruje nas na niedzieli, która jest 
cotygodniową Paschą. To najstarsze ze wszystkich świąt chrześcijańskich. 
Jako „Dzień Pański” obchodzona jest w całym Kościele od czasów 
apostolskich. Niedziele okresu zwykłego proponują drogę wiary. Zostały one 
tak ułożone, by przedstawiały życie i naukę Chrystusa Pana. Tę drogę wiary 
w rozpoczynającym się cyklu czytań roku B proponuje nam 
Kościół przez lekturę Ewangelii według św. Marka. 
Stawia nas ona wobec kluczowego wyboru: wiary  
i nawrócenia jako konsekwencji spotkania  
z Jezusem, który uczy sposobu życia. 
 Ewangelista Marek przedstawia Jezusa  
w całym Jego człowieczeństwie jako 
Tego, kto przeżywa zmęczenie i śpi, je i 
pije, dotyka, przytula, gniewa się, 
przeżywa lęk, zauważa, współczuje. Ten 
czas wpatrywania się w Chrystusa ma 
wprowadzić nas w życie Boga objawione w 
tajemnicy paschalnej, którą przeżywamy każdej 
niedzieli. Teologiczne treści prefacji tego okresu 
wprowadzają w tajemnice miłości Boga Ojca 
objawionej w Synu i Duchu Świętym dla nas i dla 
naszego zbawienia oraz ukazują nam cel wiary i 
nawrócenia: „tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam 
jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim  
oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu”  
(Prefacja 34).                                                                                                  Oremus 
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Intencje na miesiąc grudzień 2017 r. 

24.12.2017 
Wigilia 

 

IV Niedziela Adwentu 

7.00 † Józef i Rozalia Handzlik z synami i synową 

9.00 
1. † Anna Handzlik  

2. † Aniela i Stanisław Handzlik  

11.00 

1. W int. Ewy i Marcina z ok. 3 r. Ślubu  

 o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej 

2. † Dominik Handzlik 

24.12.2017 
Pasterka 

24.00 

1. †† Zmarłych Proboszczów: 

    ks. Józefa Wanatowicza  
    i ks. Gustawa Paranycza  

2. † Jan i Maria Kasolik  

25.12.2017 
Poniedziałek 
 

Uroczystość Bożego Narodzenia  

7.00 
W int. Łukasza z ok. 18 r. Urodzin 

 o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej 

9.00 
1. † Jadwiga i Marian Procner  

2. † Jan Mierzwa  

11.00 

1.  W int. Urszuli i Mariana z ok. 50 r. Ślubu  
 o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej 

2. † Genowefa i Franciszek Gąszcz 

17.00 † Andrzej Wołoszyn z ok. 1 r. śm.  

Wtorek 
26.12.2017 

 

Święto św. Szczepana, Diakona, męczennika 

7.00 
1. † Tadeusz Wróbel w 14 r. śm. z żoną Józefą 
2. † Mieczysław Zajda 

9.00 
1. † Karol i Tekla Fabia z rodzicami 
2. † Janina i Eugeniusz Kubas 

11.00 
1. † Eugeniusz Dźwigoń (P) 
2. † Tadeusz Światłoń (P) 

Środa 
27.12.2017 

7.00 
W int. IV Róży Kobiet Jadwigi Chowaniec  

o Boże błog. i opiekę matki Bożej 

18.00 † Czesław Kubik (P) 

Czwartek 
28.12.2017 

7.00 † Wanda Palma (P) 

18.00 † Tadeusz Światłoń (P) 

Piątek 
29.12.2017 

7.00 † Bronisława Żmuda z mężem i synem 

18.00 † Eugeniusz Dźwigoń (P) 

Sobota 
30.12.2017 

7.00 † Tadeusz Światłoń (P) 

18.00 † Helena Nycz  

Niedziela 
31.12.2017 

Niedziela Świętej Rodziny 

7.00 † Dominika Mleczko w 35 r. śm. 
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9.00 

1.  Za Parafian  

2.  Za uczestników pogrzebu † Eugeniusza 

     Dźwigoń 

11.00 
1. † Marian Chmiel w 2 r. śm. 

2. † Kazimierz Domasik 2 r. śm. 

15.30 
1. † Czesław Kubik (P) 

2. † Eugeniusz i Genowefa Kasolik z rodzicami 

Intencje na miesiąc styczeń 2018 r. 

01.01.2018 
Poniedziałek 
 
Apel Maryjny 

20.45 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

7.00 † Edward Tatoń w 5 r. śm. 

9.00 
1. † Stefan Krawczyk z żoną Emilią 

2. † Antoni i Maria Witek z rodzicami 

11.00 
1. † Zbigniew Bezwiński w 1 r. śm.  

2. † Czesław Kubik (P) 

17.00 † Jan Kaczmarz (P) 

Wtorek 
02.01.2018 

7.00 † Joanna Byrska  

18.00 
W int. XII Róży Kobiet i ich rodzin o Boże błog. 
i opiekę matki Bożej 

Środa 
03.01.2018 

7.00 † Mieczysław Pudełko w 3 r. śm. 

18.00 
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  
o Boże błog. dla IV Róży Kobiet 

2. † Elżbieta Jurzak  

Czwartek 
04.01.2018 

7.00 † Władysław Hujda z synami 

18.00 † Czesław Kubik (P) 

Piątek 
05.01.2018 

7.00 † Józef Kusak z żoną Marią i 2 córkami 

18.00 

1. † Tadeusz Światłoń (P) 

2.  W int. VI Róży Kobiet Marii Drożdż i ich 
rodzin o Boże błog. i opiekę matki Bożej 

Sobota 
06.01.2018 

Uroczystość Trzech Króli 

7.00 
1. † Jan i Helena Majka z synem Władysławem 
2. † Zofia i Franciszek Jacek z synem  
                                                   Tadeuszem  

9.00 
1. † Jan Kaczmarz (P) 

2. † Czesław Kubik (P) 

11.00 

1.  W int. Kazimierza i Marii z ok. 50 r. Ślubu  

 o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej  
2. W int. Igi z ok. Roczku, o Boże błog. i opiekę 

Anioła Stróża 
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Niedziela 
07.01.2018 

Święto Chrztu Pańskiego 

7.00 Za Parafian 

9.00 
1. † Antoni Mikołajczyk z żoną Franciszką 
2. † Władysław i Antonina Trojak z rodzicami 

11.00 
1. † Eugeniusz Dźwigoń (P) 

2. † Edward Wawak w 3 r. śm. 

17.00 † Rozalia Kusak z mężem w r. śm. 

Poniedziałek 
08.01.2018 

7.00 † Edward Wawak (P) 

18.00 † Józef i Anna Kasperek 

Wtorek 
09.01.2018 

7.00 † Marzena Musiał (P) 

18.00 † Jan Kaczmarz (P) 

Środa 
10.01.2018 

7.00 † Aniela Ogórek (P) 

18.00 

1. W int. II Róży Mężów Włodzimierza Drożdża 

i ich rodzin o Boże błog. i opiekę matki Bożej 
2. Za zm. † Członkinie z X Róży Kobiet  

Czwartek 
11.01.2018 

7.00 † Edward Wawak (P) 

18.00 Za zm. z rodziny Gacków i Stopczaków 

Piątek 
12.01.2018 

7.00 † Jan i Aniela Szczurek 

18.00 
1. † Eugeniusz Dźwigoń (P) 

2. † Karol i Tekla Fabia z rodzicami 

Sobota 
13.01.2018 

7.00 
1. † Anna i Józef Kasperek z córką Stefanią  

    i mężem 

18.00 

W int. Jubilatów z ok. 60 r. Ślubu z 

podziękowaniem za przeżyte lata z prośbą  
o Boże błog. i opiekę matki Bożej 

Niedziela 
14.01.2018 

II Niedziela Okresu Zwykłego 

7.00 † Ryszard Grabowski z rodzicami 

9.00 
1. † Czesław Kubik (P) 

2. † Władysław Gibas w 1 r. śm. 

11.00 
1. † Jan i Emilia Kołodziejczyk w r. śm. 
2. † Feliks Foryś z rodzicami i bratem 

3. † Janina Jędrzejko w 14 r. śm. 

17.00 † Jan Kaczmarz (P) 

Poniedziałek 
15.01.2018 

7.00 † Edward Wawak (P) 

18.00 † Tadeusz Światłoń (P) 

Wtorek 
16.01.2018 

7.00 
† Marzena Musiał (P) 

† Aniela Ogórek  (P) 

18.00 W int. Ojca św. i naszej Ojczyzny  
Środa 7.00 † Stanisława Wieczorek (P) 
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17.01.2018 
18.00 

1. † Czesław Kubik (P) 

2. † Marta z mężem i synem  

Czwartek 
18.01.2018 

7.00 † Jan Kaczmarz (P) 

18.00 † Tadeusz Światłoń (P) 

Piątek 
19.01.2018 

7.00 
W int. Jubilatów Andrzeja i Anny z ok. rocz. 

Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

18.00 
† Jan Kaczmarz (P) 

† Czesław Woliński z w r. śm. 

Sobota 
20.01.2018 

7.00 
1. † Czesław Kubik (P) 

2. † Aleksander Szuta  w 2 r. śm. 

18.00 † Andrzej Wołoszyn 

Niedziela 
21.01.2018 

II Niedziela Okresu Zwykłego 

7.00 † Tadeusz Mleczko w 5 r. śm. 

9.00 
1. W int. XIII Róży Kobiet i ich rodzin o Boże  
    błog. i opiekę Matki Bożej 

2. † Jan Mieszczak w 29 r. śm. 

11.00 

1. W int. Natalii z ok. Roczku, o Boże błog.  

     i opiekę Anioła Stróża 
2. † Dominik Handzlik 

17.00 † Maria Wandzel  

Poniedziałek 
22.01.2018 

7.00 † Maria Talik w 8 r. śm. 

18.00 
1. † Czesław Kubik (P) 

2. † Emilia i Stanisław Jędrzejko  

Wtorek 
23.01.2018 

7.00 
1. † Tadeusz Światłoń (P) 
2. † Edward Wawak (P) 

18.00 † Antoni Baron z rodzicami i teściami 

Środa 
24.01.2018 

7.00 † Marzena Musiał (P) 

18.00 

† Jan Kaczmarz (P) 

† Antonina Skudrzyk z mężem, synem  
  i wnukami 

Czwartek 
25.01.2018 

7.00 † Tadeusz Światłoń (P) 

18.00 † Józef Byrski z rodzicami 

Piątek 
26.01.2018 

7.00 † Józef Cygoń w 1 r. śm. 

18.00 
1. † Czesław Kubik (P) 
2. † Pelagia Sternal 

Sobota 
27.01.2018 

7.00 
† Tadeusz Światłoń (P) 

† Kazimierz Komędera (P) 

18.00 
† Apoloniusz Wawro 
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  Mały  
      Apostoł                                                 

 

Drogie Dzieci ! 
W środę 6 grudnia, po 

Mszy św. wieczornej odwiedził 

naszą Parafię św. Mikołaj, biskup. Z tej to radosnej okazji 

św. Mikołaj rozdał Dzieciom prezenty, pamiątki, nagrody, 

słodycze i paczki. Powoli przygotowujemy się do przeżycia 

świąt Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim Dzieciom wielu 

łask Bożych od Małej Dzieciny.                    Ks. Proboszcz 

Niedziela 
28.01.2018 

II Niedziela Okresu Zwykłego 

7.00 † Wiktor Fabia  

9.00 
1. † Jan Kaczmarz (P) 
2. † Katarzyna Pyrda z mężem Franciszkiem  

  i zięciem Feliksem 

11.00 
1. † Czesław Kubik (P) 
2. † Katarzyna i Stanisław Moś z synem 

    Ludwikiem 

17.00 † Hanna i Władysław Wandzel 

Poniedziałek 
29.01.2018 

7.00 † Marzena Musiał (P) 

18.00 
W int. ks. Krzysztofa o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej od Margaretek  

Wtorek 
30.01.2018 

7.00 
† Tadeusz Światłoń (P) 
† Aniela Ogórek (P) 

18.00 W int. Henryka o szybki powrót do zdrowia 

Środa 
31.01.2018 

7.00 † Aniela Ogórek (P) 

18.00 

1. † Czesław Kubik (P) 

2. Za zm. † Członkinie z XI Róży Kobiet Heleny 
    Handzlik 
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W sobotę 9 grudnia, Święty Mikołaj odwiedził także 

Scholkę Dzieci Bożych i Ministrantów. Dziękujemy !!! 
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Krzyżówka dla Dzieci 01/2018 
Rozwiązanie krzyżówki nr 12/2017:  
„Gdy w Barbarę pada, zima ostra się 
zapowiada".”  
Nagrodę: „Tradycje 
Bożego Narodzenia”, 
wylosowała Emilia 
Sosna. Na Rozwiązanie 

krzyżówki nr 01/2018 

czekam do 14 stycznia 
na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com 

lub proszę przynieść do zakrystii. Dla 
wytrwałych dzieci czeka nagroda książkowa 

pt.: „Objawienia Maryjne”.   
                         Pozdrawiam ks. Proboszcz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Krzyżówka dla dorosłych 01/2018 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 12/2017 

"Miłosierdzie i Miłość 

Jezusa" jest hasło: „Jezus 
Malusieńki leży wśród 
stajenki”. Nagrody 
książkowe pt.: „Święta 

Rodzina” wylosowały 
osoby:  Bogumiła Bieda 
i Janina Zielińska !  

Nagrody czekają w zakrystii. Hasło  

z Krzyżówki nr 01/2018 proszę nadsyłać 
do 14.01.2018, na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. 
Zostaną wylosowane 2 nagrody pt.: „Wszystko o cudach”.  

Pozdrawiam  wytrwałych i cierpliwych.         ks. Proboszcz 

POZIOMO: 1. Prowadziła Mędrców; 4. Wcześniejsza nazwa Konstantynopola; 8. Skrót 
Księgi Malachiasza; 9. Np. diakonatu lub prezbiteratu; 11. Księga Genesis po polsku; 
13. Tyle lat miał Abraham, gdy urodził się Izaak (Rdz 21,5); 14. Symbol Ukrainy na 
tablicach rejestracyjnych; 15. Odtwarzanie np. śpiewu z nagrania; 16. „… przyjaciel jest 
lekarstwem życia” (Syr 6,16); 20. Towarzyszył w drodze Tobiaszowi i Rafałowi; 22. „dał 
nam Ducha jako …” (2 Kor 5,5); 26. Stolica Norwegii; 28. Matka Maryi; 29. Kolejowy 
albo przeszkód; 30. Jedna z rzek Babilonii; 31. Kraj św. Patryka; 33. Siglum sióstr Sług 
Jezusa; 34. Czarna Woda, lewy dopływ dolnej Wisły; 35. Wyśpiewywane w operze;  
36. Polska  błogosławiona mniszka z XIII w.; 40. Pustelnia; 41. Siedzisko króla;  
43. Bliskość, też komunikacja; 47. … Maria, gratia plena; 48. Skrót Księgi Aggeusza; 49. 
Protestancki kościół; 50. Redakcyjna w czasopiśmie; 51. Stolica Egiptu; 52. Na nogach 
Apostołów; 53. „Niech dusza … i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie” (Dn 3,39)  
PIONOWO: 1. … w dom, Bóg w dom; 2. Ucho nie do przejścia dla wielbłąda; 3. Inaczej 
zakwas; 4. W nocy okrywał przybytek „jakby … ognia” (Lb 9,16); 5. „Szlachetne …, nikt 
się nie dowie jako smakujesz”; 6. Jego oblicze znajdowało się na monetach rzymskich; 
7. W średniowieczu hiszpański Arab; 8. Skrót Księgi Micheasza; 10. Syryjski wódz 
uleczony z trądu w Jordanie; 12. Utwór na dwa głosy; 17. Górna część rozbudowanego 
ołtarza; 18. Kto …, dwa razy się modli; 19. Rzeka chrztu Jezusa; 21. Miej je i patrz w 
nie; 22. Uboga dzielnica Rzymu zniszczona przez pożar w czasach Nerona; 23. „Dobroć 
i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie … mego życia” (Ps 23,6); 24. Brat 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Mojżesza; 25. Sueski albo Panamski; 27. Skrót szkoły średniej; 32. Rozmowa;  
7. Między „do” a „mi”; 38. „Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój …” (Mt 3,12);  
39. Początkowe wyrazy utworu (łac.); 41. Sakiewka z pieniędzmi; 42. … wybrany;  
44. Amonitka, matka króla Roboama (1 Krl 14, 21); 45. Leci do ognia; 46. Instrument 
na dworze króla Dawida; 50. Umiał je tłumaczyć Józef; 51. Skrót Katolickiej Agencji 
Informacyjnej Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki wyznaczają kolejne. 
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Rok Ducha Świętego 

W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. 

rozpoczęliśmy nowy Program 

duszpasterski dla Kościoła katolickiego 

w Polsce pod hasłem „Duch, który 

umacnia miłość”. Po czteroletnim 

cyklu poświęconym tematyce 

chrzcielnej zdecydowano, aby w 

następnych dwóch latach rozwinąć 

tematykę kolejnego sakramentu 

chrześcijańskiego wtajemniczenia, 

jakim jest bierzmowanie. Przedmiotem 

zainteresowania programu winny być 

wysiłki podejmowane w parafii, 

zarówno przed, jak i po przyjęciu 

sakramentu bierzmowania. Program 

duszpasterski wyznacza ogólną wizję, 

perspektywę i kierunek działań 

pastoralnych. Tematyka Programu 

duszpasterskiego nie dotyczy wyłą - 

cznie ludzi młodych, przygotowywa - 

nych w parafiach do przyjęcia sakra - 

mentu bierzmowania. Jego adresatami 

są wszyscy ochrzczeni: zarówno ci, 

którzy już byli bierzmowani, jak również ci, którzy ten sakrament 

dopiero otrzymają. W tym kontekście zauważamy znaczącą szansę 

duszpasterską, polegającą na towarzyszeniu wiernym w odkrywaniu 

darów Ducha Świętego, które zostały im wprawdzie udzielone, 

jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane. 

Ten fakt uświadamia nam coraz bardziej potrzebę troski o otrzymane 

łaski, jak również potrzebę umiejętnego kształtowania życia na Jego 

miarę. Wierni powinni więc otrzymać możliwość włączenia się w 

formację duchową, która umożliwi im odkrycie działania Ducha 

Świętego w ich życiu. Wspomnianym już etapom realizacji Programu 

duszpasterskiego będą towarzyszyły konkretne zadania. 
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Rok 1 – Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego 

Zasadniczym zadaniem pierwszego roku realizacji Programu 

duszpasterskiego będzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz 

Jego darów. Nasza uwaga zostanie skierowana również na skutki 

bierzmowania, z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie 

dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak 

również na potrzebę budowania i wspierania środowiska wzrostu wiary. 

Wśród zadań tego etapu na szczególną uwagę zasługuje troska  

o odnowienie w sobie Bożego 

synostwa, odkrywanie własnej 

tożsamości chrześcijańskiej, 

zrozumienie wagi osobistego 

wyboru Chrystusa, ściślejsze 

zjednoczenia z Nim oraz 

odkrywanie parafii jako wspól 

noty rozwoju i dojrzewania 

wiary. 

Rok 2 – Misja w mocy 

Bożego Ducha 

Treści drugiego roku realizacji Programu duszpasterskiego mają 

doprowadzić wiernych do poznania Kościoła w zupełnie nowym – być 

może nieznanym jeszcze – świetle. Program zachowuje, zgodnie  

z przyjętą wcześniej metodologią, podział na cztery zasadnicze cele: 

ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny. 

Odznacza się pewną równowagą w sferze działań. Z jednej strony 

zaakcentowano różne formy przepowiadania (głoszenie Słowa, 

katecheza, rekolekcje ewangelizacyjne bądź kerygmatyczne); z drugiej 

zaś zaobserwowano pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym 

w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, potrzebę 

formacji na różnych poziomach życia parafialnego oraz tworzenie  

i promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary. 

CEL INICJACYJNY  

Na pierwszy plan wysuwa się dowartościowanie roli mistagogii 

chrześcijańskiej w przepowiadaniu; ukazywanie związku i jedności 

pomiędzy bierzmowaniem a chrztem i Eucharystią, jak również 

podkreślenie znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa  
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i odkrywania przynależności do Kościoła. Można więc z pewnym 

przybliżeniem powiedzieć, że cel inicjacyjny wskazuje na źródło mocy, 

z którego czerpie każdy bierzmowany, oraz na podstawowe możliwości 

zaangażowania wierzących w proces budowania Kościoła. 

CEL FORMACYJNY 

W ofercie formacyjnej Kościoła w Polsce zaproponowano 

ukierunkowanie na odkrywanie wielopłaszczyznowych relacji z Osobą 

Ducha Świętego, na odkrywanie Jego obecności w Kościele czy 

wreszcie na sposób Jego prowadzenia i budowania Kościoła. 

CEL SPOŁECZNY 

Odkrycie darów Ducha Świętego oraz prawidłowe ich wykorzystanie 

prowadzi zawsze do postawy służby (diakonii). Duch Święty uzdalnia 

bierzmowanych do bycia bezinteresownym darem dla innych oraz do 

tego, aby tym darem innym służyli. Zaprezentowane powyżej elementy 

programu pozwalają również na przybliżenie go od strony tematu, hasła 

i symbolu. 

ROK 2017/18 

 Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego 

 Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4) 

 Symbol: olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk 

ROK 2018/19 

 Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha 

 Hasło: „W mocy Bożego Ducha” 

 Symbol: języki ognia  
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Ostała się kapliczka Matki Bożej. To znak, że to miejsce 
jest naznaczone obecnością Najświętszej  

Maryi Panny. To miejsce jest święte ! 
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Żadne nawałnice nie są wstanie zniszczyć  
dzieła Bożego.   
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                                             Nadszedł czas kolędowania  

Spotkanie Opłatkowe 

Serdecznie zapraszam na spotkanie 
opłatkowe wszystkie grupy naszej 

Parafii: Apostolat Maryjny,  
Apostolat Margaretka, Oazę 

Rodzin, Świecki Zakon Karmelitów 
Bosych, Koło Radio Maryja 

oraz Zelatorów Róż  
Kobiet i Mężów.  

Spotkanie odbędzie się  
w niedzielę 14 stycznia  
o godz. 14.00 na sali  

w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ketach Podlesiu.  

Z kapłańskim błogosławieństwem ks. Proboszcz 
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PLAN KOLĘDY 2017/2018 
Proszę przygotować na stół – krzyż, dwie świece, wodę święconą 

a uczniowie zeszyt z religii. 

Lp Dzień Data Od Trasa kolędy 
1 Środa 27.12.2017 8.30 ul. Kępa Prawa i Kępa Lewa 

2 Czwartek 28.12.2017 8.30 ul. Młynek 

3 Czwartek 28.12.2017 8.30 

ul. Św. M. Kolbe nr 1,3,5; 2a, 2b, 2c, 2d,  
Ks. J. Popiełuszki (cała) i Św. M. Kolbe od  

nr 12a – w stronę Hecznarowic –  
zakończenie u p. Jana kolasy 

4 Piątek 29.12.2017 8.30 
ul. Św. M. Kolbe, od Hecznarowic, od nr 23  

`oraz Bukowa i Malinowa  

5 Sobota  30.12.2017 8.30 ul. Szkotnia ( do Leśnej ) 

6 Sobota 30.12.2017 8.30 
ul. Baściki od rodziny Hałatów oraz ul. Smoliki 
od  rodziny Lach - nr 17 w stronę kościoła do 
rodziny Kasolików - nr 23 

7 Wtorek 2.01.2018 8.30 ul. Partyzantów od mostu do torów  

8 Czwartek 4.01.2018 14.00 Os. Dębowe – bez ul. Partyzantów –  
9 Sobota 6.01.2018 13.00 ul. Kasoliki 

10 Niedziela 7.01.2018 13.00 Os. Miodowe  

11 Poniedziałek 8.01.2018 9.00 Os. Leśne Małe  

12 Wtorek 9.01.2018 8.30 
oś. Leśne Duże – prawa strona  

od ul. Żeromskiego 

13 Czwartek 11.01.2018 8.30 
ul. Żeromskiego od lasu  

do ul. Partyzantów 

14 Sobota 13.01.2018 8.30 
oś. Leśne Duże – lewa strona  

od ul. Żeromskiego 

15 Sobota 13.01.2018 8.30 ul. Szkolna 

16 Niedziela 14.01.2018 13.00 
Partyzantów, strona lewa 

( od remizy w kierunku Kobiernic ) 

17 Poniedziałek 15.01.2018 9.00 
ul. Partyzantów, od Drukarni w kierunku 

kościoła (od nr 62 i 56a) - bez os. Dębowego - 

18 Wtorek 16.01.2017 8.30 
ul. Partyzantów od torów  

i os. Wrzosowe 

19 Czwartek 18.01.2017 8.30 
ul. Szkotnia od Partyzantów w kierunku  Soły  

od nr 19 do 2 lustra do nr 10 

20 Sobota 20.01.2016 8.30 
ul. Szkotnia od Partyzantów od 2 lustra  

od nr 8a – w kierunku Soły 
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Dzień Modlitwy  
za Nasze Rodziny 

31 grudnia 2017 r. 

  W niedzielę, 31 grudnia,  
w liturgii Kościoła będziemy obchodzić 
Święto Świętej Rodziny, z tej to okazji 

zapraszam wszystkich Rodziców z Dziećmi 
do uczestnictwa w Godzinie Miłosierdzia  
o godz. 15.00 i we Mszy świętej o godz. 

15.30. 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  

Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim 

parafianom, którzy w tym miesiącu wsparli finansowo naszą 
gazetkę. Zebraliśmy 463,50 zł. Dzięki temu zakupiłem nagrody 

dla dzieci za udział w Roratach i w konkursach roratnich. 
Niech Bóg obdarza Was swoimi łaskami  

i błogosławi na każdy dzień.                   Ks. Proboszcz 

Godziny  urzędowania kancelarii parafialnej 

Dzień Godzina urzędowania 
Poniedziałek od 19.00 do 19.30 

Wtorek od    7.45 do   8.30 

Środa od 19.00 do 19.30 
Czwartek od    7.45 do   8.30 

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;  Tel. kom.: 797279788 

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;  
Tel.: 33 / 841 05 45;  Tel. kom.: 797279788 


