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      Miłosierdzie 
            i Miłość Jezusa                
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
Grudzień 2017                           Czas Oczekiwania                              Nr 12/2017 

 

Przygotujcie drogę Panu,  
             prostujcie ścieżki dla Niego… 
                  Łk 3,4 
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Czas nadziei 
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent, czas o wielkim znaczeniu 

religijnym, ponieważ niesie on z sobą nadzieję i duchowe oczekiwanie: 

za każdym razem, kiedy wspólnota chrześcijańska przygotowuje się do 

świętowania wspomnienia narodzin Zbawiciela, napełnia ją wewnętrzna 

radość, która w pewnym stopniu udziela się całemu społeczeństwu.  

W Adwencie lud chrześcijański duchem podąża w dwóch różnych 

kierunkach: z jednej strony podnosi wzrok ku ostatecznemu celowi 

swojego pielgrzymowania w dziejach, którym jest spotkanie z Chrystu - 

sem, który powróci w chwale; z drugiej, wspominając ze wzruszeniem 

Jego narodziny w Betlejem, chyli czoło przed szopką. Nadzieja 

chrześcijan kieruje się ku przyszłości, ale jest zawsze mocno 

zakorzeniona w wydarzeniu z przeszłości. Gdy nadeszła pełnia czasu, 

Syn Boży narodził się z Maryi Dziewicy: «zrodzony z niewiasty, 

zrodzony pod Prawem», jak pisze Paweł Apostoł (por. Ga 4, 4).  

Ewangelia zachęca nas dzisiaj, abyśmy czujnie oczekiwali na ostateczne 

przyjście Chrystusa. «Czuwajcie!» — mówi Jezus — «bo nie wiecie, 

kiedy pan domu przyjdzie» (Mk 13, 35. 37). Krótka przypowieść o panu 

domu, który udał się w podróż, i o sługach, którzy mieli go zastąpić w 

obowiązkach, uświadamia, jak ważne jest, byśmy byli gotowi przyjąć 

Pana, kiedy niespodziewanie przyjdzie. Wspólnota chrześcijańska z 

niecierpliwością oczekuje Jego «objawienia», a Apostoł Paweł, pisząc 

do Koryntian, napomina ich, by ufali w wierność Boga i żyli tak, aby 

byli «bez zarzutu» (por. 1 Kor 1, 7-9) w dniu Pana. Dlatego też bardzo 

słusznie w liturgii na początku Adwentu powtarzamy wezwanie Psalmu: 

«Okaż nam, Panie, swoją łaskawość i daj nam swoje zbawienie» (Ps 85 

[84], 8).   Można powiedzieć, że Adwent jest czasem, w którym 

chrześcijanie powinni obudzić w swym sercu nadzieję, że z Bożą 

pomocą mogą odmienić świat. W związku z tym chciałbym także i dziś 

przypomnieć Konstytucję Soboru Watykańskiego II o Kościele w 

świecie współczesnym Gaudium et spes — tekst głęboko przeniknięty 

chrześcijańską nadzieją. Mam na myśli w szczególności n. 39, 

zatytułowany «Nowa ziemia i nowe niebo». Czytamy tam: «Jesteśmy 

(...) pouczani, że Bóg przygotowuje nowe mieszkanie i nową ziemię,  
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gdzie mieszka sprawiedliwość (por. 2 Kor 5, 2; 2 P 3, 13). (...) 

Oczekiwanie nowej ziemi nie powinno jednak osłabiać, lecz raczej 

rozbudzać gorliwość w doskonaleniu tej ziemi». Kiedy bowiem 

Chrystus przekaże Ojcu swoje wieczne i powszechne królestwo, 

zobaczymy dobre owoce naszej działalności. Niech Najświętsza Maryja, 

Dziewica Adwentu, wyjedna nam, byśmy ten czas łaski przeżywali  

z czujnością i pracowicie, oczekując na Pana.  

Benedykt XVI 
27 XI 2005 r. — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» 
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Krótkie medytacje 

 
I Niedziela Adwentu – 3 grudnia 2017 r. Rok B 

 Jezus powiedział do 
swoich uczniów: 

Uważajcie, czuwajcie, bo 
nie wiecie, kiedy czas ten 

nadejdzie. Bo rzecz ma 
się podobnie jak  

z człowiekiem, który udał 
się  w podróż. Zostawił 

swój dom, powierzył 
swoim sługom staranie  

o wszystko, każdemu 
wyznaczył zajęcie,  

a odźwiernemu 
przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu 

przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. 
By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.  

Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!  Mk 13,33-37 

Uważajcie, czuwajcie.... 
Przestroga Jezusa uświadamia nam, że za bardzo jesteśmy 

zapatrzeni w siebie, w nasze codzienne sprawy i troski. Sprawy tego 
świata przysłaniają nam to, co dla nas wierzących w Jezusa jest 
najistotniejsze – życie wieczne. Zaczął ogarniać nas sen wobec życia 
wiecznego, tak iż nie jesteśmy wstanie otworzyć oczy na prawdę o 
naszej śmierci, która niespodziewanie może zakończyć nasze życie 
ziemskie. Ten sen jest jak mgła, która zasłania nadchodzącego Jezusa: 
„…niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.” Dlatego dziś, 
Jezus wzywa do czujności i przestrzega przed niespodziewany swoim 
powtórnym przyjściem na świat. Pamiętajmy o tym, gdyż ten sen jest 
obrazem uśpienia czujności na dobro i wierność woli Bożej. Ten sen jest 
obrazem zwrócenia się ku złu, które jest iluzją prawdziwego szczęścia, 
które dać nam może tylko Jezus zmartwychwstały.  Pamiętajmy o tym, 
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że Jezus pragnie, byśmy wszystko co dziś planujemy i realizujemy 
wykonywali dla Jego chwały i królestwa Bożego.                 Ks. Proboszcz  

 

II Niedziela Adwentu – 10 grudnia 2017 r. Rok B 

Jak złodziej zaś przyjdzie dzień 
Pański, w którym niebo ze 

świstem przeminie, gwiazdy się 
w ogniu rozsypią, a ziemia  

i dzieła na niej zostaną spalone.  
2 P 3,8-14 

 Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego.  

Mk 1,1-8 

 
Przygotujmy serca Panu. 

Każdy z nas czyni przygotowania na przyjęcie gości do własnego 
domu, czy to z okazji urodzin, imienin czy też innych jakże bardzo 
ważnych uroczystości rodzinnych. Pragniemy zaprezentować się z jak 
najlepszej strony, dlatego czynimy wszystko, aby goście czuli się u nas 
jak najlepiej. Tak samo powinno być w naszym życiu z przygotowaniami 
na powtórne przyjście Mesjasza, który przychodząc do nas nie złoży 
nam życzeń i nie wręczy podarunku, lecz zaprezentuje konkretną ofertę 
nowego życia bez końca – życie wieczne. Dlatego Jan Chrzciciel, w 
dzisiejszym fragmencie ewangelii, przypomina słowa proroka Izajasza: 
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!". To wezwanie 
jest zachętą do tego, aby każdy nasz dzień stał się zarazem 
wyczekiwaniem i nieustannym przygotowywaniem serca na nadejście 
Pana. Każdy powinien wyprostować swoje życie odrzucając z serca 
grzechy i przywiązanie do zła. Każdy oczekujący na Jezusa musi stać się 
wiernym Bożym przykazaniom i nauczaniu Ewangelii. Od tej pory nasze 
życie powinno stać się życiem w Bogu, aby gdy Jezus nadejdzie zastał 
nas  bez plamy i skazy, w pokoju ( por. 2 P 3,8-14).             Ks. Proboszcz 

 

Pan nie chce 

bowiem 

niektórych 

zgubić, ale 

wszystkich 

doprowadzić 

 do nawrócenia.   

2 P 3,8-14 
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III Niedziela Adwentu – 17 grudnia 2017 r. Rok B 
"Kto ty jesteś?", on 

wyznał, a nie zaprzeczył, 
oświadczając: "Ja nie jestem 

Mesjaszem". Zapytali go: "Cóż 
zatem? Czy jesteś Eliaszem?". 

Odrzekł: "Nie jestem". "Czy ty 
jesteś prorokiem?". Odparł: 

"Nie!". Powiedzieli mu więc: 
"Kim jesteś, abyśmy mogli dać 

odpowiedź tym, którzy nas 
wysłali? Co mówisz samo 

sobie?". Odpowiedział: "Jam 
głos wołającego na pustyni: 

Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz". J 1,6-8.19-28 

Kim jesteś?  
Z tym pytaniem musiał zmierzyć się bohater dzisiejszej Ewangelii 

Jan Chrzciciel, który usłyszał je od zainteresowanej nim Starszyzny 
Izraela. Dlaczego wielcy Izraela  nagle zaczęli interesować się Janem? 
Skąd takie zainteresowanie człowiekiem skromnym i żyjącym z dala od 
ludzi? Przecież nic nie miał. Mieszkał na pustyni, nosił odzienie z sierści 
wielbłądziej i pas skórzany, a jego pokarmem była szarańcza i miód 
leśny. Co było przyczyną zainteresowania osobą Jana?  Oczywiście to, co 
zawsze wzbudza niepokój albo zachwyt. Jan w sposób jasny ale  
i wymagający   nauczał o Bogu i potwierdzał to życiem. Wzbudzał 
ogromne i niespotykane zainteresowanie ludności, dlatego skupił na 
sobie uwagę Starszyzny Izraela. Z wielką mocą słowa wzywał wszystkich 
do pokuty i nawrócenia, a to wiązało się z podjęciem wyrzeczeń 
i poświecenia się Bogu. Nie każdy jednak chciał się podjąć trudów 
zmiany własnego życia, a na pewno, mało kto ze starszyzny Izraela, 
która uważała się za wzór do naśladowania. Jako pokutnik, Jan 
przykuwał uwagę ludzi o słabej ale dobrej woli. Utwierdzał wielu z nich 
w przekonaniu, że warto zmobilizować się do nawrócenia z grzesznej 
drogi i podjęcia trudu nawracania ku Bogu. To stało się przyczyną  
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zainteresowania osobą Jana Chrzciciela, upatrując w nim prawdziwego 
Mesjasza. Jan mógł to wykorzystać dla własnej próżności, chwały  
i poklasku, aby zdobyć popularność wśród ludzi. Jednak z pokorą serca, 
Jan uświadamia wszystkim, iż nie jest Mesjaszem lecz tylko Jego 
zapowiedzią: "Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie 
znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać 
rzemyka u Jego sandała". 1,6-8.19-28                                  Ks. Proboszcz 
 

IV Niedziela Adwentu – 24 grudnia 2017 r. Rok B 
„Lecz anioł rzekł do Niej:  

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga.  

Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię Jezus. 

Będzie On wielki  
i będzie nazwany Synem 

Najwyższego, a Pan Bóg da Mu 
tron Jego ojca, Dawida. Będzie 

panował nad domem Jakuba na 
wieki, a Jego panowaniu nie  

będzie końca”. Łk 1,26-38 

Łaska Boga 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.” 
Słowa Archanioła Gabriela, posłannika Boga, świadczą o nadejściu 
Mesjasza Syna Bożego na świat. To wydarzenie ewangeliczne 
zapowiada pierwsze przyjście, które miało miejsce w historii zbawienia 
dwa tysiące lat temu. Zauważmy fakt, jak wiele zależało od decyzji 
zwykłej dziewczyny o imieniu Maria. Jej decyzja – przyjęcie daru 
ludzkiego życia Syna Bożego - umożliwiła Bogu zbawienie ludzkości od 
cierpień grzechu i zła. Jej decyzja otworzyła bramy nieba dla wszystkich 
pokoleń i narodów świata. Zwykła, skromna i delikatna niewiasta 
otworzyła swoje serce dla Boga, by otworzyć niezwykły dar dla ludzkości 
– Odkupienie. 
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O Maryjo, Niepokalana Panienko, jak bardzo jesteśmy dziś wdzięczni 
Tobie za to, że powiedziałaś Bogu – tak niech mi się stanie Twoja wola. 
Dziękujemy za przyjęcie daru powołania Bożego. Dziękujemy Tobie, za 
to, że pozwoliłaś Bogu stać się ludzką matką Syna Bożego, który przez 
ludzkie życie, cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie, mógł dokonać 
naszego zbawienia.                                                                  Ks. Proboszcz 

 

Święty Mikołaj, biskup 
 

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 
r. Był jedynym dzieckiem zamożnych 
rodziców, uproszonym ich gorącymi 
modłami. Od młodości wyróżniał się nie 
tylko pobożnością, ale także wrażliwością na 
niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim 
znacznym majątkiem chętnie dzielił się  
z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście 
trzem córkom zubożałego szlachcica, 

podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante  
w "Boskiej komedii". Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre 
w południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością 
pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które 
czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz 
Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za 
jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. 
Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich 
wiernych ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować 
rybaków od niechybnego utonięcia w czasie gwałtownej burzy. Dlatego 
odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie 
zarazy, jaka nawiedziła jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem 
własnego życia. Podanie głosi, że wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych 
w złości przez hotelarza za to, że nie mogli mu zapłacić należności. Św. 
Grzegorz I Wielki w żywocie Mikołaja podaje, że w czasie prześladowa - 
nia, jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana (pocz. wieku  
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IV), Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański 
Biskup Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym  
w Nicei (325), na którym potępione zostały przez biskupów błędy  
Ariusza (kwestionującego równość i jedność Osób Trójcy Świętej).  Po 
długich latach błogosławionych rządów Mikołaj odszedł po nagrodę do 

Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 
345 a 352). Jego ciało zostało pochowane ze 
czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 
1087. Dnia 9 maja 1087 roku zostało 
przewiezione do włoskiego miasta Bari.  
29 września 1089 roku uroczyście poświęcił 
jego grobowiec w bazylice wystawionej ku 
jego czci papież bł. Urban II. Najstarsze ślady 
kultu św. Mikołaja napotykamy w wieku VI, 
kiedy to cesarz Justynian wystawił mu w 
Konstantynopolu jedną z najwspanialszych 
bazylik. Cesarz Bazyli Macedończyk (w. VII) w 
samym pałacu cesarskim wystawił kaplicę ku 
czci Świętego. Do Miry udawały się liczne 
pielgrzymki. W Rzymie św. Mikołaj miał dwie 

świątynie, wystawione już w wieku IX. Papież św. Mikołaj I Wielki (858-
867) ufundował ku czci swojego patrona na 
Lateranie osobną kaplicę. Z czasem liczba 
kościołów św. Mikołaja w Rzymie doszła do 
kilkunastu.  W całym chrześcijańskim świecie 
św. Mikołaj miał tak wiele świątyń, że pewien 
pisarz średniowieczny pisze: "Gdybym miał 
tysiąc ust i tysiąc języków, nie byłbym zdolny 
zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych ku 
jego czci". W XIII wieku pojawił się zwyczaj 
rozdawania w szkołach pod patronatem św. 
Mikołaja stypendiów i zapomóg. O 
popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj 
świadczy piękny zwyczaj przebierania się 
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ludzi za św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów. Podobiznę 
Świętego opublikowano na znaczkach pocztowych w wielu krajach. 
Postać św. Mikołaja uwieczniło wielu malarzy i rzeźbiarzy. Wśród nich 
wypada wymienić Agnolo Gaddiego, Arnolda Dreyrsa, Jana da Crema, G. 
B. Tiepolo, Tycjana itd. Najstarszy wizerunek św. Mikołaja (z VI w.) 
można oglądać w jednym z kościołów Bejrutu.W Polsce kult św. 
Mikołaja był kiedyś bardzo popularny. Jeszcze dzisiaj pod jego 
wezwaniem jest aż 327 kościołów w naszej Ojczyźnie. Po św. Janie 
Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest św. 
Mikołaj. Do najokazalszych należą kościoły w Gdańsku i w Elblągu. 
Ołtarzy Mikołaj posiada znacznie więcej, a figur i obrazów ponad tysiąc. 
Zaliczany był do Czternastu Orędowników. Zanim jego miejsce zajął św. 
Antoni Padewski, św. Mikołaj był wzywany we wszystkich naglących 
potrzebach. 
Św. Mikołaj jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, 
Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, 
kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, 
pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, 
więźniów, żeglarzy.     http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-06.php3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roraty w naszej Parafii  
od poniedziałku do piątku o godz. 17.00  

   a w soboty o godz. 7.00 

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-06.php3
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Intencje na miesiąc grudzień 2017 r. 
Data Godz. Intencja 

01.12.2017 
I Piątek 

7.00 
1.† Czesław Pająk w 14 r. śm. 

2.† Tadeusz Tatoń (P) 

18.00 
1.† Wiesława Jędrzejko (P) 

2.† Zbigniew Bezwiński (P) 

02.12.2017 
I Sobota 

8.00 
1.† Eugeniusz Dźwigoń (P) 
2.† Czesław Kubik (P) 

18.00  † Józef Zeman (P) 

03.12.2017 
I Niedziela 

 
 

I Niedziela Adwentu 

7.00 
1. † Zyta Jarnot w 7 r. śm. 

2. † Marian Komędera w 5 r. śm. 

9.00 
1. † Antonina Czarnik (P)   

2. † Zdzisław Kaleka z rodzicami 

11.00 

1. † Stanisław i Maria Majda z córkami  

    i zięciami 

2. †Jan Olesiak z żoną Zofią i synem 
     Bolesławem 

17.00 † Władysław Mroziński  

04.12.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Andrzej Madzia z żoną Jadwigą i rodziną 

17.00 † Barbara Wanio  

18.00 † Eugeniusz Dźwigoń (P) 

05.12.2017 
Wtorek 

7.00 † Tadeusz Tatoń (P) 

17.00 † Leon Gacek z żoną Marią i z synem 

18.00 
1. † Kazimierz Komędera  
2. † Józef Jurzak w r. śm. z zoną Elżbietą 

06.12.2017 
Środa 

7.00 
† Jadwiga Madzia z mężem Andrzejem  
   i rodziną 

17.00 

1. † Zbigniew Bezwiński (P) 

2. W int. Franciszka z ok. 1 r. Urodzin o Boże 
błog. i opiekę Anioła Stróża 

18.00 † Wiesława Jędrzejko (P) 

07.12.2017 
Czwartek 

7.00 † Tadeusz Tatoń (P) 

17.00 † Daniel Kos w 7 r. śm. 

18.00 
1. † Eugeniusz Dźwigoń (P) 
2. † Jan i Brygida Wójcik  

08.12.2017 
Piątek 

 

7.00 

1. W int. Adama z ok. 53 r. Urodzin o Boże 

błog. i opiekę Matki Bożej 
2.  W int. Marii o Boże błog. i opiekę Matki B. 
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Uroczystość  

Niepokalanego  
Poczęcia NMP 

9.00 † Józef Zeman (P) 

17.00 † Józef Kołodziejczyk w 7 r. śm. 

18.00 

1. † Czesław Kubik (P) 
2.  W int. Marii z ok. Imienin o Boże błog.  

    i opiekę  Matki Bożej 

Sobota 
09.12.2017 

7.00 
1. † Tadeusz Światłoń (P) 
2. † Marian Kielan 

18.00 † Józef Zeman (P) 

10.12.2017 
II Niedziela 

 

II Niedziela Adwentu 

7.00 † Wiktor Fabia z rodzicami i rodzeństwem 

9.00 
1. † Danuta Byrska w 1 r. śm. 
2.† Czesław Kubik (P) 

11.00 

1. † Dominik Handzlik 
2. W int. Apostolatu Maryjnego o Boże błog.  

i opiekę Matki Bożej  

17.00 † Eugeniusz Dźwigoń (P) 

11.12.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Karol Polak z żoną Bronisławą 

17.00 † Tadeusz Światłoń (P) 

18.00 † Czesław Kubik (P) 

12.12.2017 
Wtorek 

7.00 † Bronisław Handzlik w 5 r. śm. 

17.00 
W int. Członkiń I Róży Kobiet Marii Łaciak i ich 

rodzin 

18.00 † Eugeniusz Dźwigoń (P) 

13.12.2017 
Środa 

7.00 † Bronisław Szemik w 14 r. śm. 

17.00 

1.† Maria Wrona  
2. W int. ks. Proboszcza Wacława o Boże błog.  

i opiekę matki Bożej od Margaretek 

18.00 

1. O zdrowie i Boże błog. dla Członków 

Polskiego Związku Niewidomych z Kęt 
2. † Stefania i Kazimierz Wadoń z córką Janiną 

14.12.2017 
Czwartek 

7.00 † Jadwiga Wszołek  

17.00 † Mieczysław Hrapkowicz w 3 r. śm. 

18.00 
1. † Władysława Jędrzejko (P) 

2. † Bronisław Pałosz w 25 r. śm. 

15.12.2017 

Piątek 

7.00 † Antoni Weźranowski z żoną 

17.00 † Jacek Rolak w 18 r. śm. 

18.00 
1.† Józef Zeman (P) 
2.† Szymon Stanclik z rodziną 

Sobota 7.00 1. † Eugeniusz Dźwigoń (P) 
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16.12.2017 2. † Agnieszka i Józef Drożdż z synem 

Zdzisławem 

18.00 
W int. Ojca św. i Ojczyzny od X Róży Kobiet 
Anny Wawak 

17.12.2017 
Niedziela 

 

III Niedziela Adwentu 

7.00 
W int. Członków I Róży Mężów o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 

9.00 
1. † Józef Ormianin (P) 
2. † zm. z rodziny Kołodziejczyków  

11.00 
1. O zdrowie i Boże błog. dla Roberta z ok.5r.Ur.    
2. † Kazimierz Komędera (P) 

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

18.12.2017 
Poniedziałek 

7.00 † Stefan Duźniak z rodzicami i bratem 

17.00 † Za zm. Członków II Róży Rodziców MariiDusik 

18.00 † Czesław Kubik (P) 

19.12.2017 
Wtorek 

7.00 † Edward Kliś 

17.00 † Marek Piwowarski  

18.00 

W int. VIII Róży Kobiet Marii Baścik o zdrowie, 

Boże błog. i opiekę matki Bożej oraz za zm. 
Członków tej Róży 

20.12.2017 
Środa 

7.00 † Czesław Kubik (P) 

17.00 † Tadeusz Światłoń (P) 

18.00 

1. W int. XI Róży Kobiet Heleny Handzlik  

o zdrowie, Boże błog. i opiekę matki Bożej 
2.  † Jan i Anna Kasolik z rodziną 

21.12.2017 

Czwartek 

7.00 † Jan Lach w r. śm. 

17.00 
1. † Eugeniusz Dźwigoń (P) 
2. † Stefan Zawiła  

18.00 † Tadeusz Światłoń (P) 

22.12.2017 
Piątek 

7.00 † Antoni Matejko z rodzicami 

17.00 
W int. ks. Jerzego Ryłki o zdrowie, Boże błog.  

i opiekę matki Bożej 

18.00 
1.† Józef Zeman (P) 

2.† Maria Chłopczyk z rodziną 

Sobota 
23.12.2017 

7.00 

1.† Antoni i Aniela Kołodziejczyk z dziećmi  
    i zięciami 

2. † Za zm. z V Róży Kobiet Czesławy Dudzik 
oraz ich rodzin  

18.00 † Czesław Kubik (P) 
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  Mały  
      Apostoł                                                 

 

Drogie Dzieci ! 
Rozpoczyna się czas Adwentu, 

czyli oczekiwanie na przyjście 
Zbawiciela. Codziennie będziemy uczestniczyć w Roratach, aby 
przeżywać radość z poczęcia Syna Bożego w łonie Niepokalanej 
Dziewicy Maryi. Syn Boży przyjmuje ludzką naturę. 

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku na Roraty na 
godz. 17.00 a w soboty na godz. 7.00.  

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.  
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Św. Mikołaj 

odwiedzi  
Dzieci w naszym 

kościele  

na RORATACH,  
w środę, 6 grudnia  

o godz. 1700. 
 

Dzieci, które będą 

znały życiorys św. 

Mikołaja, otrzymają 

nagrody specjalne!!! 

Roraty codziennie   

od poniedziałku  

do piątku o godz. 

17.00 
a w soboty o godz. 

7.00 

Konkurs na 
najpiękniejszy lampion 

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

„Czekam na Ciebie, dobry Boże” 
1.Czekam na Ciebie, dobry Boże, 
Przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się, 
Niechaj mi łaska Twa pomoże,  
chcę czystym sercem przyjąć Cię.  
Ref.  Przyjdź do mnie Panie,  
mój dobry Boże, przyjdź  
i nie spóźniaj się.  
Przyjdź do mnie Panie, 
przyjdź z łaską swoją, przyjdź  
i nie spóźniaj się. 
2. Wśród licznych trosk i niepokojów, 
kiedy już sił nie starcza nam, 
karmisz nas, Panie, swoim Ciałem, 
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. 
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We wtorek,  
31 października 
zostały nagodzone  
 Dzieci, które 
najczęściej 
uczestniczyły  
w nabożeństwach 
różańcowych. 
Nagrodę 
szczególną 
otrzymał  
Jakub Matyjaszek 
który za wierną 
służbę przy 
Ołtarzu Pańskim  
 i uczestnictwo  
w nabożeństwach 
różańcowych  
otrzymał tytuł 
Ministrant 
miesiąca 
i album O Matce 
Bożej. 
 
Jakubie! 
Gratulacje !!! 
         Ks. Proboszcz 
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Krzyżówka dla Dzieci 12/2017 
Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2017:  
„Kto się wywyższa będzie poniżony, kto się 
poniża będzie wywyższony.” 

Nagrodę: „Maryja Matka Jezusa”   
          wylosowała Klaudia Makowska 
Na Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2017 
czekam do 13 grudnia na adres mailowy: 

ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść 

do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czeka 
nagroda książkowa pt.: „Tradycje Bożego 

Narodzenia w Polsce”.   Pozdrawiam ks. Proboszcz 
 
 
 

 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Nowenna do Dzieciątka Jezus  

DZIEŃ I – 16 GRUDNIA  
Przyjdź, Panie Jezu Panie Jezu Chryste, oto 

przychodzisz na ziemię jako Pan i Król całego 
stworzenia. Szczęśliwi ci, którzy są gotowi wyjść 
na Twoje spotkanie. Przygotowując się na Twe 
przyjście, ofiarujemy Tobie nasze pełne miłości 
oczekiwanie i naszą modlitwę. Pośród cierpień i 
niepewności naszych czasów przyzywamy Twojej 
obecności. Ożywieni nadzieją nowego nieba i 
nowej ziemi, kierujemy nasz wzrok ku temu, co 
wieczne, nieprzemijające i święte. Prosimy, abyś 
nawiedził nas swoją łaską i ubogacił swą 
obecnością. Prosimy za wszystkich ludzi, którzy z 
nadzieją oczekują Twojej pomocy, łaski i miłosierdzia. Niech wszyscy na całym 
okręgu ziemi zaznają radości Twojego przyjścia. Prosimy także za tych, którzy 
jeszcze Ciebie nie znają i nie wierzą; wylej na nich strumienie ożywczej łaski, 
udziel im darów pokoju i poznania Twojej nieskończonej miłości. Zechciej przyjąć 
nasze modlitwy. Panie, przyjdź, aby uwolnić nas z ziemi wygnania i połącz nas 
kiedyś w Twoim chwalebnym królestwie, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz 
i królujesz na wieki wieków.  
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…  

Modlitwy wspólne każdego dnia nowenny:  
Boże, Ty co roku uweselasz nas oczekiwaniem naszego odkupienia; dozwól, 
abyśmy przyjmując radośnie Twojego Jednorodzonego Syna jako Dziecię  
i Zbawiciela, mogli Go bez trwogi oglądać, gdy przyjdzie jako Sędzia, Pan nasz, 
Jezus Chrystus, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki 
wieków. Amen.  
Dzieciątko Boże, prawdziwy Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.  
Dzieciątko Boże, najmilszy Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.  
Dzieciątko Boże, najpiękniejszy spośród synów ludzkich  
Dzieciątko Boże, największy miłośniku ludzi  
Dzieciątko Boże, niepokalany Baranku za grzechy świata  
Dzieciątko Boże, nauczycielu świętości  
Dzieciątko Boże, oczekiwanie wszystkich narodów  
Dzieciątko Boże, przyjacielu ubogich i maluczkich  
Dzieciątko Boże, dawco wszelkiego błogosławieństwa  
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Aby wszystkie narody Ciebie poznały i w Ciebie uwierzyły,  
    spraw to, o Jezu, Dzieciątko Boże.  

Aby Twój pokój z nieba cały świat napełnił  
Abyśmy we wszystkim Twej chwały gorliwie szukali  
Abyśmy z dziecięcą prostotą Tobie we wszystkim ufali  
Abyśmy Ciebie wiernie naśladowali w pokorze i cichości  
Abyśmy służyli Tobie w czystości serca  
Abyśmy szli za Tobą z radością w doskonałym ubóstwie  
Abyśmy przełożonych naszych z wiarą i ochotnie słuchali  
Abyśmy Ciebie z całego serca miłowali teraz i na wieki  
P. A Słowo stało się ciałem  
W. I zamieszkało między nami.  
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który się objawiasz maluczkim, 
spraw, prosimy, abyśmy uwielbiając z należną czcią tajemnice Dzieciątka Jezus  
i wiernie wstępując w Jego ślady, mogli dojść do królestwa niebieskiego, 
obiecanego maluczkim. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

DZIEŃ II – 17 GRUDNIA  
Pragnienie i radość Panie Jezu Chryste, Twoje przyjście do nas jest podobne 

do blasku wschodzącego słońca, do rosy spadającej na ziemię. Ty przyjąłeś Ciało 
z Maryi Dziewicy i stałeś się Człowiekiem. W ten sposób spełniły się obietnice 
przepowiedziane przez proroków. Prosimy Cię, daj nam lepiej rozumieć 
tajemnicę Twojego przyjścia do nas. Oświeć nas, abyśmy za przykładem Twoich 
świętych pojęli tajemnice Twego królestwa, do którego zostaliśmy wezwani. 
Niech towarzyszy nam świadomość, że należymy do ludu wybranego, 
ubogaconego błogosławieństwem i obietnicą daną Abrahamowi i jego 
potomstwu. Niech wszystkie rodziny na całej ziemi odnajdą w Tobie siłę, radość  
i pokój. Niech wszystkie narody od wschodu do zachodu słońca karmią się u stołu 
Twego Słowa i Eucharystii. Daj nam tę łaskę, o Panie, abyśmy Twego przyjścia 
oczekiwali na modlitwie i uwielbianiu Twojego imienia. Spraw, abyśmy, skoro 
przyjdziesz i zakołaczesz, z radością wyszli na Twoje spotkanie. Który z Ojcem  
i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Boże, Ty co roku uweselasz nas 
oczekiwaniem naszego odkupienia… (wszystko dalej jak pierwszego dnia) 

DZIEŃ III – 18 GRUDNIA  
Przygotowanie Panie, Twa mądrość ogarnia całe stworzenie, zarządza wszystkim  
z łagodnością i mocą. Przyjdź i naucz nas dróg mądrości. Prosimy Cię, Panie Jezu 
Chryste, ześlij nam Ducha świętości, abyśmy nasze dusze przygotowali na Twe 
spotkanie. Udziel nam łaski odpuszczenia wszystkich grzechów i uwolnij nas od 
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win. Przymnóż nam wiary i rozbudź w nas umiłowanie Twojej świętej woli. 
Umocnij naszą nadzieję na osiągnięcie dóbr wiecznych. Rozpal naszą miłość, 
która prowadzi do świętości. Dopomóż nam, stworzonym na obraz i Twoje 
podobieństwo, odbudować to, co zniszczył w nas grzech. Niech Twoja dobroć 
umocni nas i pomoże przygotować się na Twe przyjście, który z Ojcem i Duchem 
Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Boże, Ty co roku uweselasz nas 
oczekiwaniem naszego odkupienia… (wszystko dalej jak pierwszego dnia)  

 
DZIEŃ IV – 19 GRUDNIA  

Świadectwo Boga O Panie, Ty ukazałeś się Mojżeszowi w płonącym krzewie, a na 
górze Synaj nadałeś mu Prawo. Prowadź Twój lud i przyjdź, aby wybawić nas 
potężnym ramieniem. Syn Twój, o Panie, jest obecny pośród nas. Prosimy Cię, 
wzmocnij naszą wiarę i uczyń nas Jego wiernymi uczniami, którzy odważnie dają 
świadectwo Ewangelii. Daj nam zrozumieć, że miłość Twoja, jaką nas umiłowałeś, 
uczyniła nas Twoimi dziećmi. Niech zatem nic nie przeszkadza nam w dawaniu 
świadectwa naszej przynależności do Jezusa Chrystusa i wyznawaniu prawd 
Ewangelii. Dopomóż także wszystkim, którzy głoszą Twoje Słowo, aby na wzór 
Jana Chrzciciela z mocą ukazywali ludowi Chrystusa Zbawiciela. Spraw także, 
Ojcze niebieski, aby wszyscy ludzie budowali nowy świat i wzajemnie okazywali 
się braćmi. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, który jako Baranek gładzi 
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grzechy świata i z Tobą oraz Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.  
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Boże, Ty co roku uweselasz nas 
oczekiwaniem naszego odkupienia… (wszystko dalej jak pierwszego dnia)  

DZIEŃ V – 20 GRUDNIA  
Posłuszeństwo sprawiedliwego Panie Jezu Chryste, przed Tobą upadają wszyscy 
królowie, wszystkie narody przyzywają Twego imienia, przyjdź i zbaw nas. Przez 
Ciebie zanosimy Bogu Ojcu nasze dziękczynienie za wierność Jego obietnicom, za 
zapowiedź Twojego przyjścia, za Twoje narodzenie z rodu Dawida, za Twoje 
przyjście jako Zbawiciela świata. Dopomóż nam wiernie wypełnić Twoje zamiary 
względem nas. Niech za przykładem świętego Józefa będziemy zawsze posłuszni 
Twojej woli, także wtedy, gdy wszystko zdawać się będzie spowite w mroku. 
Naucz nas w wewnętrznym milczeniu rozpoznawać Twój głos i Twoje 
natchnienia. Daj nam trudzić się po to, aby Imię Twoje i nadzieja zbawienia 
dotarły do wszystkich ludzi. Przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je dla chwały 
Twojego Imienia, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.  
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
Boże, Ty co roku uweselasz nas oczekiwaniem 
naszego odkupienia… (wszystko dalej jak 
pierwszego dnia)  

DZIEŃ VI – 21 GRUDNIA  
Służebnica Pańska Panie Jezu Chryste, Ty 
przychodzisz, aby wybawić ludzi pogrążonych w 
mrokach i cieniu śmierci. Przyjmij dzisiaj nasze 
dziękczynienie. Dziękujemy Ci za to, że chciałeś 
mieć Matkę, najczystszą Dziewicę Maryję. 
Dziękujemy za Jej „fiat”, wypowiedziane w 
sposób wolny i z zupełnym oddaniem się Bogu. 
Dzięki Ci składamy, o Panie, że przez Maryję 
stałeś się Człowiekiem, naszym bratem. Dzięki za 
to, że Matkę Twoją włączyłeś w tajemnicę 
zbawienia i odkupienia ludzi. Dzięki, że uczyniłeś Ją naszą najmilszą Matką oraz 
doskonałym wzorem i obrazem Twojego Kościoła. Przyjmij to nasze 
podziękowanie i pozwól nam przeżyć tajemnice Twojego narodzenia z pokorą 
i miłością Twojej najczystszej Matki. Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen.  
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Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Boże, Ty co roku uweselasz nas 
oczekiwaniem naszego odkupienia… (wszystko dalej jak pierwszego dnia)  

DZIEŃ VII – 22 GRUDNIA 
 Bóg z nami Przyjdź, Panie Jezu, i oświeć tych, którzy pogrążeni są w mrokach  
i cieniach śmierci. Przyjdź i okaż nam miłość Ojca na nowo. Zamieszkaj pośród 
nas i naucz dróg roztropności. Chwała Tobie, Panie, za miłość niewysłowioną, 
która skłoniła Cię, byś stał się naszym bratem. Chwała Tobie i uwielbienie za to, 
że włączyłeś nas do rodziny Twojego Kościoła, za to, że w nasze serca wlałeś 
nadzieję życia wiecznego w Twoim królestwie. Miłością naszą chcemy 
wynagrodzić brak miłości i to, że ludzie Cię nie przyjęli. Niech rozbłyśnie nad 
nami światło Twej chwały. Niech Twoje przyjście zwycięży i rozproszy ciemności 
zła, a ludzi podległych niewoli grzechu uwolni. Przyjdź, o Panie, który żyjesz  
i królujesz na wieki wieków. Amen.  
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Boże, Ty co roku uweselasz nas 
oczekiwaniem naszego odkupienia… (wszystko dalej jak pierwszego dnia)  

DZIEŃ VIII – 23 GRUDNIA 
 Miłość, która zbawia Przyjdź, Panie, upragniony Królu narodów, połącz ludy 
więzami miłości; przyjdź i zbaw człowieka, którego z ziemi utworzyłeś. Przyjmij, 
Ojcze Niebieski, nasze wołanie i okaż nam Twoje miłosierdzie. Uwolnij nasze 
serca od smutku i oziębłości. Rozpal naszą miłość. Uczyń nas narzędziami pokoju 
w Twoim Kościele. Napełnij nas darami Twego Ducha, Jego miłością, nadzieją 
zbawienia i zachowaj nas wiernymi w Twojej służbie. Od Ciebie, Ojcze 
miłosierdzia, oczekujemy zbawienia. Niech nowe narodzenie Twojego Syna 
wyzwoli nas z niewoli wszystkich grzechów. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.  
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Boże, Ty co roku uweselasz nas 
oczekiwaniem naszego odkupienia… (wszystko dalej jak pierwszego dnia)  

DZIEŃ IX – 24 GRUDNIA  
Dziecię nam się narodziło O Zbawicielu, Królu nasz i dawco prawa, nadziejo i 
zbawienie wszystkich ludów, przyjdź i zbaw nas, Panie, nasz Boże. Ty jesteś 
Słowem Boga, które stało się Ciałem, które zamieszkało między nami dla naszego 
zbawienia. Ty jesteś naszą pociechą i umocnieniem w ziemskiej pielgrzymce. 
Pomóż nam, Jezu, przyjąć tajemnice zbawienia sercem prostym i czystym. 
Pozwól nam jak najobficiej czerpać z Twego Boskiego życia, które nam 
przyniosłeś. Naucz nas na wzór Twojej Matki słuchać i wiernie zachowywać 
Słowo Boże. Niech nasza modlitwa wyjedna pokój uciśnionym, ubogim i 
maluczkim. Niech radują się, że ich kochasz najwięcej. Niech ludzie całej ziemi 
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uwierzą i przyjmą Ciebie. Usłysz, o Panie, te nasze modlitwy dla chwały Twojego 
Imienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Boże, Ty co roku uweselasz nas 
oczekiwaniem naszego odkupienia… (wszystko dalej jak pierwszego dnia) 
 

Krzyżówka dla dorosłych 12/2017 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych  
z gazetki nr 11/2017 "Miłosierdzie i Miłość 

Jezusa" jest hasło: „Kiedy 

przybliżamy się do Boga, 
drzwi nieba otwierają się 
szerzej”. Nagrody książkowe 
pt.: Wszystko o Jezusie”  
wylosowały osoby:  
Maria Dusik i Natalia 
Przygoda !  Nagrody czekają 

w zakrystii. Hasło z Krzyżówki nr 11/2017 

proszę nadsyłać do 15.12.2017, na adres 
mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do 
zakrystii. Zostaną wylosowane 2 nagrody pt.: „Święta 

Rodzina”.  Pozdrawiam  wytrwałych i cierpliwych.   
                                                                          ks. Proboszcz 
POZIOMO: 1. Węgielny; 4. Dostąpią miłosierdzia (Mt 5,7); 11. Rok zaczynający się 
Adwentem; 12. Sztywna torebka do przenoszenia Komunii świętej; 14. Czasza kielicha lub 
naczynie goryczy; 15. Ma dług do spłacenia; 17. Babcia w mowie niemowlęcia; 18. Kamień 
pośrodku czwartego rzędu pektorału (Wj 28,20); 19. Maria obrała najlepszą … (Łk 10,42); 20. 
Czego się … nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał; 22. …Narodzenie 25 grudnia; 24. Bądź … 
Twoja; 26. Okres liturgiczny aktualnie przeżywany; 28. Skrót Księgi Micheasza; 30. Miasto 
należące do pokolenia Symeona (Joz 19,7); 32. Dom niewoli; 34. Trzęsawisko albo ziele 
odstraszające mole; 36. Jest nim Jezus; 37. Nazwisko św. Wawrzyńca, męczennika z Filipin, 
wspominanego 26 września; 38. Eden; 39. Zwój; 40. Dolina udręki koło Jerozolimy; 42. Wódz 
wojsk Saula (1 Sm 14,50); 43. Syn Jakuba i Bilhy; 44. Roślina, której liście zdobiły kolumny 
korynckie; 47. Np. pszenica, żyto, owies; 48. Nie ten sam; 49. … szczęka – broń Samsona (Sdz 
15,16); 50. Chodzi za pługiem; 51. Skrót Księgi Barucha; 52. Żadna nie mogła być złamana 
barankowi paschalnemu 
PIONOWO: 1. Śpiewane w czasie Bożego Narodzenia; 2. Celnik-Ewangelista; 3. Umocnione 
miasto zdobyte przez Judę Machabeusza (1 Mch 5,46); 5. Niewiasta po hebrajsku (przyp. do 
Rdz 2,23); 6. Łagodzi je muzyka; 7. Pokój w chacie; 8. Adwentowa Msza poranna; 9. Wielki 
prorok; 10. Oswojony przez św. Franciszka zwierz z Gubbio; 13. Miasto chaldejskie; 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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 16. „… żywa” – nazwa nadana przez Adama każdemu zwierzęciu (Rdz 2,19); 17. Instrument 
dobosza; 18. „Światło na … pogan” (Łk 2,32); 21. Święto górniczej patronki; 23. „W … leży, 
któż pobieży”; 25. … pazur; 27. 24 grudnia; 29. „Mizerna cicha, …licha”; 31. W dzień patrona; 
33. Skrót Listu do Galatów; 35. Szata liturgiczna kapłana; 38. „Boża … jak rzeka”; 40. 
Niejeden w wigilijnej kapuście; 41. Biblijny nieszczęśnik; 45. Skrót Listu do Koryntian; 46. 
Pora narodzin Jezusa; 49. Ziemi lub symetrii 

 
Hasło:    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Czas na wspomnienia 
 

W sobotę, 11 listopada z naszej parafii wyruszyła Pielgrzymka do Czernej, Tyńca  
i Łagiewnik. Oto chwile wspomnień…. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

St
ro

n
a2

9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

St
ro

n
a3

0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

St
ro

n
a3

1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

St
ro

n
a3

2
 

Kolejny numer miesięcznika „Miłosierdzie  

i Miłość Jezusa” ukaże się 19 grudnia br.  

we wtorek, w dniu spowiedzi 

przedświątecznej.  

Będzie to wydanie świąteczne, 

a w nim min.: 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ  

(KOLĘDA) w naszej parafii. 

Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim 
parafianom, którzy w tamtym miesiącu wsparli finansowo 

naszą gazetkę. Zebraliśmy 312 zł. Dzięki temu zakupiłem 
nagrody dla dzieci za udział w nabożeństwach różańcowych  

i nowe materiały duszpasterskie na Roraty dla dzieci.  
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 

 


