Miłosierdzie
i Miłość Jezusa
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach
Nr 01/2019

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
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„Czasy Mesjasza”

Strona

Grudzień/styczeń 2019

Drodzy Parafianie !
Niech święta Bożego Narodzenia rozbudzą w waszych
rodzinach klimat miłości, zrozumienia i zaufania. Niech
prawdziwa obecność Mesjasza, Syna Bożego, „Księcia
Pokoju” obdarzy Wasze serca pokojem i mocą wiary.
Niech Syn Boży ogarnie swą łaską wszystkie
Wasze troski, trudy, obawy, lęki i niepokoje.
Niech uzdrowi bolesne zranienia.
Niech otrze łzy i da prawdziwe
niegasnące szczęście.
Niech umocni w nas nadzieję
osiągnięcia tego, co jest dla nas
jeszcze nieosiągalne, a co jest
nieśmiertelne i wieczne.
Niech Zbawca podźwignie
osłabłych na duchu,
zniechęconych i zrozpaczonych.
Z serdecznymi życzeniami

Strona
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i kapłańskim błogosławieństwem
ks. Wacław

Świąteczne medytacje nad Słowem Bożym
Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia
Dla ciebie, człowieku, Bóg
stał się człowiekiem.
„Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.” J 1,1-18

Strona

Czytania opisują widoczne znaki. Nogi
zwiastuna dobrej nowiny stają się piękne
i czyste, co oznacza, że przyjęto go w gościnę
i obmyto mu stopy; oczekiwano zatem
powrotu z wygnania babilońskiego i chętnie
przyjmowano posłańców z taką zapowiedzią.
Orszak powracających to znak, że Bóg zaczął
królować. Prorok używa kategorii wyzwolenia z Egiptu dla opisu aktualnego
ocalenia z Babilonu: Bóg obnażył swe ramię święte, objawił swoją moc tak,
jak uczynił przy wyjściu ludu z Egiptu. Treść czytania z Listu do Hebrajczyków
pomija rolę proroków i przedstawia Syna Bożego, przemawiającego do nas
w ostatnich dniach. Jego rola dotyczy stworzenia, bo Bóg, stwarzając
wszechświat, ustanowił Go dziedzicem wszystkich rzeczy. Syn, przyjąwszy
naszą ludzką naturę, stworzył nowe człowieczeństwo, bo działał wśród nas,
będąc odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego istoty. Dokonał oczyszczenia
nas z grzechów, gdy po zmartwychwstaniu zasiadł po prawicy majestatu
Ojca. Taką rolę mógł mieć tylko Syn. Do żadnego anioła ani do innej istoty
Bóg – słowami proroka Natana – by nie powiedział: „Ty jesteś moim Synem,
Jam Cię dziś zrodził”, „Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem”. Również
Prolog Janowej Ewangelii podkreśla rolę Syna jako Słowa-wyrazu Boga,
wyjaśniając, że Chrzciciel był tylko prorokiem-świadkiem Słowa. Jako Słowowyraz Boga, Jezus objawił się i zamieszkał wśród swoich. Celem Jego
zamieszkania jest darowanie synostwa Bożego tym, którzy Syna przyjęli.
Jezus--Słowo Boże posiada moc światła (poznania) życia wobec śmierci
i ciemności. Udziela własnego życia wszystkim: niektórzy je przyjmują, inni
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Boże znaki…

nie. On jest pełnią relacji z Bogiem, bezinteresownej i łatwo dostępnej.
Słowo Boże najpierw znalazło swój wyraz w stworzeniu, następnie
w wyborze Izraela i wreszcie we wcieleniu Syna Bożego. Stał się On
człowiekiem, a nie przestał być Synem, zamieszkał między nami jako Syn,
który wszystko otrzymał od Ojca. Skutki wcielenia Syna Bożego dotyczą
naszego dziecięctwa Bożego. Dzięki Jezusowi-Synowi doznajemy „nowego
urodzenia” – Boskiego. Chwała Boga objawiła się w ludzkim ciele Jezusa.
Objawi się również w nas.

Święto Świętego Szczepana, diakona
i męczennika – 26 grudnia

Strona

Duch Święty działa w św. Szczepanie, dając mu mądrość słowa.
Przeznaczony do służby biednym, ogłosił on lepiej rolę i pośrednictwo
Jezusa. I jako męczennik-prorok umiera za miastem, tak jak Jezus, i oręduje
za swoimi prześladowcami, podobnie jak On. W Mateuszowej Ewangelii
w mowie o misji te prześladowania są przewidziane: będzie biczowanie
w synagodze, sąd u namiestników i królów. Męczennik jest jednak
świadomy pomocy Ducha Świętego. Przynależenie do Ojca wprowadza do
pełni życia w Nim. Próbie poddawana jest również dziś nasza szczerość
i wytrwałość. A Duch umacnia nas w prawdzie, dobru i wolności dzieci
Bożych.
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„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.

Święto Świętej Rodziny – 30 grudnia 2018 r.
„Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni,
gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał
się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go
słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i
odpowiedziami. Na ten „Synu, czemuś nam to
uczynił? Oto ojciec Twój
i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.
Lecz On im odpowiedział:
„Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.
Łk 2, 41-52

Strona

Dar ojcostwa i synostwa odniesiony został
wprost do czwartego przykazania. Autorem
tego komentarza jest Jezus Ben Syrach
zwany też Syracydesem (III w. przed Chr.).
Zrodzenie potomstwa tworzy nowe relacje: mąż i żona stają się matką
i ojcem dziecka. Szacunek wobec rodziców jest gwarancją przebaczenia
grzechów, pomyślności, zadowolenia z własnych dzieci, wysłuchania
modlitw i długiego życia. Nauka Syracydesa zwraca uwagę na szacunek dla
ojca, który nie jest wolny od przypadłości i dolegliwości podeszłego wieku.
Na miłosierdzie i przebaczenie może liczyć syn troszczący się o takiego ojca.
Takie zachowanie św. Paweł stara się proponować chrześcijanom
pochodzenia pogańskiego. List do Kolosan sugeruje przebaczenie
i wzajemne wsparcie na podstawie powołania do bycia świętymi
(wybranymi) i kochanymi przez Boga, dzięki Jego Synowi. Aby ożywić relacje
rodzinne, dodaje do tego kondycję bycia synem. Pokój Pana i przynależenie
do Jego ciała umacniają takie zachowanie. Szczegółowo sugeruje się żonie
z kultury pogańskiej właśnie poddanie mężowi, „jak przystało w Panu”. Od
męża i od ojca wymaga się zrozumienia i wsparcia, a nie przykrości. Od
synów wymaga się posłuszeństwa rodzicom, „bo to jest miłe Panu”. Taka
nauka ma również dzisiejszej kulturze wiele do zaoferowania. My, wierzący,
jesteśmy pewni naszego synostwa. Toteż nie wolno nam tłumaczyć epizodu
zgubienia Jezusa jako jednorazowego kaprysu całkowicie posłusznego Syna.
Warto przyjrzeć się, jakiego synostwa Bożego może On nam udzielać i nas
uczyć. Jezus był wychowany w rodzinie Józefa z wielką swobodą, jako syn
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Rodzina darem miłości…

Maryi. Takie zachowanie osiągnie swoje znaczenie w byciu w tym, co należy
do Ojca. Trzy dni spędzone przez Niego w świątyni to znak Jego przyszłego
zmartwychwstania. Rodzina Boga istnieje dzięki Jezusowi Synowi i... dzięki
nam.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi –
1 stycznia 2019 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

Strona

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. 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
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Matka Boga-człowieka

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.

Uroczystość Objawienia Pańskiego „Trzech Króli”
– 6 stycznia 2019 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

Strona

Ewangelizacja nie jest atrakcyjnym
dodatkiem do działalności Kościoła. Ona jest samym sercem jego życia i
misyjnego posłannictwa. Bez tego zaangażowania umieramy jako wspólnota
Kościoła i stajemy się światu niepotrzebni. Objawienie Pańskie jest świętem
dla narodów. One wszystkie niosą w sobie nieugaszone pragnienie poznania
dobra, piękna, prawdy i miłości. Wszystko to mogą odnaleźć w Bogu, który
zechciał ukazać swoją twarz w Dziecięciu złożonym na sianie w betlejemskiej
szopie. Dlaczego zatem nie ofiarować Go także dzisiejszemu światu? Chodzi
o nowe życie w Jezusie Chrystusie. Chrystus przychodzi, aby zwyciężyć
śmierć. Głoszenie Ewangelii Jego przyjścia otwiera „starego człowieka”
w nas na cud powtórnych narodzin. Czyniąc to, zmieniamy nas samych
i nasze otoczenie w oazę życia. Liturgia Objawienia Pańskiego przypomina
i wzywa do odnowy tej chrześcijańskiej świadomości głoszenia Jezusa sobie
nawzajem i wszystkim narodom. Dawanie w każdej sytuacji świadectwa
Dobrej Nowiny oznacza wydawanie swojego życia wzorem Tego, który je
pierwszy za nas ofiarował.
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Głosić Jezusa…

Święto Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2019 r.
„Kiedy cały lud przystępował do chrztu,

Jezus także przyjął chrzest. A gdy się
modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty
zstąpił nad Niego,
w postaci cielesnej niby gołębica,
a z nieba odezwał się głos:
„Ty jesteś moim
Synem umiłowanym,
w Tobie mam upodobanie”
Łk 3,15-22

Nowe życie …

Strona

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 do Święta Ofiarowania
Dzieciątka Jezus w świątyni w Jerozolimie ( 2 lutego )
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W otrzymanym niegdyś chrzcie
dokonało się nasze odrodzenie i odnowienie. 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.

II Niedziela Zwykła – 20 stycznia 2019 r. – Rok C
„Napełnijcie stągwie wodą”.
I napełnili je aż po brzegi. Potem
powiedział do nich: „Zaczerpnijcie teraz i
zanieście staroście weselnemu”. Ci więc
zanieśli. Gdy zaś starosta weselny
skosztował wody, która stała się winem –
a nie wiedział, skąd ono pochodzi,
ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli
– przywołał pana młodego i powiedział do
niego: „Każdy człowiek stawia najpierw
dobre wino, a gdy się napiją,
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre
wino aż do tej pory”. J 2, 1-12

Strona

Obecność zmartwychwstałego Jezusa jest nowym winem dla świata. W tym
zbawczym wydarzeniu ziemia otrzymuje męża. Kraina spustoszona – wedle
Izajaszowego proroctwa – otrzymuje nowe imię, czyli nową istotę. Znakami
godności tej nowej istoty są królewski diadem, korona i zaślubiny. Darem
najcenniejszym jest Oblubieniec biorący za oblubienicę odbudowane miasto
– odnowionego człowieka. Źródłem odnowy są usta Pana, które
wypowiadają słowa mające w sobie moc sprawczą. Tej darmowej, choć
sowicie opłaconej krwią Chrystusa godności nowego stworzenia nie można
jednak zatrzymać tylko dla siebie. Ona jest nadana do posługi braciom
i światu, aby wskazywać na Boga, od którego pochodzi wszelkie
doświadczane dobro i dar doskonały. Świadectwa tego nowego życia
potrzebuje nie tyle Bóg, ile drugi człowiek, zwłaszcza ten, który nie widzi
powodów do radości, ponieważ niszczy go szereg niepowodzeń i trudności
skłaniających do odrzucenia wiary w dobroć Stwórcy. Dlatego do
umacniania siebie nawzajem i tych, którzy są małej wiary, wspólnota
Kościoła otrzymuje od Ducha Świętego różnorakie dary łaski, całą gamę
ludzkich możliwości i talentów, skoncentrowanych nie w jednym człowieku,
lecz rozłożonych na wiele odrębnych osób. Jan Ewangelista zwraca uwagę
na istotną, charyzmatyczną rolę Maryi. Ona jest blisko Jezusa i Kościoła; jest
jakby gospodynią weselnej uczty, dbającą o jej piękny przebieg. Wrażliwa na
potrzeby wspólnoty, podprowadza ją do swojego Umiłowanego Syna, który
gwarantuje radość wciąż nową, nieprzemijającą, dobrą jak weselne wino.
Dzisiejsza liturgia stwarza okazję, by wzorem Maryi uczyć się bliskości
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Zmienić naturę ….

i zaufania do Jezusa, wiernego wypełniania Jego słowa, które nadaje sens
każdemu życiowemu wydarzeniu, a ostatecznie prowadzi do radości uczty
niebieskiej.

III Niedziela Zwykła – 27 stycznia 2019 r. – Rok C
„Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej
okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł
również do Nazaretu, gdzie się
wychował. W dzień szabatu udał się
swoim zwyczajem do synagogi i
powstał, aby czytać. Podano Mu księgę
proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę,
znalazł miejsce, gdzie było napisane:
„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność, a
niewidomym przejrzenie; abym
uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”. Zwinąwszy księgę,
oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł
więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”.
Łk 4,14-21

Strona

Sednem dzisiejszego spotkania ze słowem Bożym jest wypełnienie proro ctwa Izajasza. Jezus pełen Ducha Świętego zasiada w centrum synagogi
i czyta w zwoju świętej księgi o sobie. To On sprawia, że więzieni przez złe
moce odchodzą wolnymi, trwający w ciemnościach o własnych siłach
wychodzą na światło dzienne, cierpiący niesprawiedliwość odzyskują
zaufanie do siebie, przypominają sobie o własnej godności i mają odwagę
odrzucić kajdany wyzysku. Czy to słowo stanie się dzisiaj naszym
pokarmem? Czy wzorem spragnionego Izraela, który – jak czytamy
w Księdze Nehemiasza – powrócił z niewoli i odbudował swoje domostwa,
postawimy księgę Bożego Prawa w centrum swojego domu? Czy stanie się
ona na powrót kodeksem postępowania całej naszej rodziny czy wspólnoty?
Ta księga pozwoli zebrać doświadczenia, w których rozpoznaliśmy działanie
Boga i którymi zapragniemy dzielić się z innymi. Ona pomoże nam ułożyć
opowieść o potędze życia, o Bogu zwyciężającym śmierć.
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Duch Pański spoczywa na Mnie…

Intencje mszalne:

Strona
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† Aniela i Stanisław Handzlik
Poniedziałek 8.00
† Antoni i Aniela Kołodziejczyk z dziećmi i zięciami
24.12.2018
† Ks. Józef Wanatowicz
Wigilia
24.00
† ks. Gustaw Paranycz
Uroczystość Bożego Narodzenia
7.00 † Edward i Helena Nycz
1. † Jadwiga i Marian Procner
25.12.2018 9.00
2. † Szczepan Baścik (P)
Wtorek
1. † Dominik Handzlik
11.00 2. † Jan Mierzwa
3. W int. Parafian
17.00 † Maria Piznal (P)
Święto św. Szczepana, męczennika
1. † Jadwiga Wszołek
7.00 2. † Za zmarłe członkinie, sympatyków
i przyjaciół Radio Maryja
26.12.2018
Środa
1. † Szczepan Baścik (P)
9.00
2. † Franciszek i Aniela Naglik z rodzicami w r. śm.
1. † Kazimiera Adamus w 1 r. śm.
11.00
2. † Karol i Tekla Fabia z rodzicami
7.00 † Grzegorz Dźwigoń w 1 r. śm.
Czwartek
†† Za zmarłe członkinie z VIII Róży Kobiet Marii
27.12.2018 18.00
Baścik
7.00 † Tomasz Wieczorek
Piątek
28.12.2018 18.00 † Szczepan Baścik (P)
† Konrad Pakuła
Sobota
7.00
29.12.2018
† Marian Tatoń w r. śm.
Święto Świętej Rodziny
7.00 † Józef Handzlik (P)
1. † Eugeniusz i Genowefa Kasolik z rodzicami
9.00
2. † Mieczysław Borak
30.12.2018
1. † Barbara Niemczyk (P)
Niedziela
11.00 2. †† z rodziny Kołodziejczyków i Pióreckich
3. W int. Parafian
W int. Stefani Szemik oraz synów Ireneusza
17.00 i Arkadiusza z rodzinami o Boże błog., wszelkie
łaski i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
Ostatni dzień Starego Roku
Poniedziałek
31.12.2018
Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo na
15.00
zakończenie Starego Roku
15.30 Msza święta:

Poniedziałek
31.12.2018

1.† Marian Chmiel w 3 r. śm.
2.† Kazimierz Domasik w 3 r. śm.

Intencje na miesiąc styczeń 2019 r.

Środa
02.01.2019
I Czwartek
03.01.2019
I Piątek
04.01.2019
I Sobota
05.01.2019

Niedziela
06.01.2019

Poniedziałek
07.01.2019
Wtorek
08.01.2019
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Apel
Maryjny
20.45
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01.01.2019
Wtorek

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
7.00 † Edward Tatoń w 6 r. śm.
1. † Władysław i Antonina Trojak
9.00
2. † Zofia i Franciszek JACEK z synem
1. † Emmanuel Jurowski
11.00 2. † Marcin i Wiktoria Baścik
3. W int. Parafian
17.00 † Stefan Krawczyk z żoną Emilią
7.00 † Joanna Byrska
1. † Maria i Rudolf Szaliga
18.00 2. W int. Barbary z ok. 40 r. Urodzin o Boże błog.,
wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
7.00 † Mieczysław Pudełko w 4 r. śm.
18.00 † Marek Piwowarski
7.00 † Eugeniusz Dźwigoń z synem Grzegorzem
1. † Szczepan Baścik (P)
18.00
2. † Agnieszka i Józef Drożdż z synem Zdzisławem
† Kazimierz Smolec
7.00
† Stanisława Zawiła
18.00 † Karol i Tekla Fabia z rodzicami
Uroczystość Trzech Króli
O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla II
7.00
Róży Mężów Włodzimierza Drożdża
1. † Antoni i Maria Witek z dziećmi i wnuczką Ireną
9.00 2. † Augustyn i Władysława Handzlik
3. W int. Parafian
1. † Józefa Sander z mężem
2. † Józef Zeman
11.00
3. W int. Marii z ok. 85 r. Urodzin o Boże błog.,
wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
17.00 † Edward Wawak w 4 r. śm.
O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla IV
7.00
Róży Kobiet Jadwigi Chowaniec
O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla XII
18.00
Róży Kobiet
7.00 † Zbigniew Bezwiński w 2 r. śm.
† Otton Ćwiertnia
18.00

Piątek
11.01.2019
Sobota
12.01.2019

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.00

Niedziela
13.01.2019
9.00
Początek
Ferii
Zimowych

11.00
17.00

Poniedziałek
14.01.2019
Wtorek
15.01.2019
Środa
16.01.2019
Czwartek
17.01.2019
Piątek
18.01.2019
Sobota
19.01.2019
Niedziela
20.01.2019

18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.00
9.00
11.00
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Czwartek
10.01.2019

18.00

O zdrowie i Boże błog. oraz szczęśliwe rozwiązanie
dla Katarzyny
1. † Szczepan Baścik (P)
2. † Feliks Foryś z rodzicami i bratem
† Grzegorz Dyczkowski
† Bronisław Szemik w 15 r. śm.
† Zofia Pałosz od IV Róży Kobiet
1. † Stefania Wadoń z mężem Kazimierzem
i córką Janiną
2. † Ignacy i Maria Musiał z synem Kazimierzem
1. † Arkadiusz Olczyk
2. W int. Bogu wiadomej
Niedziela Chrztu Pańskiego
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalszą opiekę i Boże błog.
1. † Szczepan Baścik (P)
2. † Jan i Emilia Kołodziejczyk w r. śm.
3. W int. Anny i Andrzeja z ok. 40 r. Ślubu o Boże
błog. i opiekę Matki Bożej
1. W int. Parafian
2. † Marian i Janina Gibas
3. † Janina Jędrzejko w 15 r. śm.
† Janina Kubas z mężem Eugeniuszem
1. † Danuta Byrska z mężem Kazimierzem
2. † Janina Ligęza (P)
1. † Antoni Handzlik w 1 r. śm.
2. † Miłosz Koper (P)
1. W int. Ojca św. i Ojczyzny od IV Róży Kobiet
Jadwigi Chowaniec
2. † Kazimierz Żaczek (P)
1. †† Za zmarłe członkinie z XII Róży Kobiet
2. † Zyta Biłek (P)
1. † Szczepan Baścik (P)
2. † Janina Ligęza (P)
1. † Kazimierz Żaczek (P)
2. † Jacek Marusza
II Niedziela Okresu Zwykłego
† Tadeusz i Dominika Mleczko w r. śm.
1. † Szczepan Baścik (P)
2. † Jan i Anna Drewniany
1. † Władysław Gibas w 2 r. śm.
2. † Dominik Handzlik
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Środa
09.01.2019

7.00

Wtorek
22.01.2019
Środa
23.01.2019
Czwartek
24.01.2019
Piątek
25.01.2019
Sobota
26.01.2019

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.00

Niedziela
27.01.2019
Koniec
Ferii
Zimowych
Poniedziałek
28.01.2019
Wtorek
29.01.2019
Środa
30.01.2019
Czwartek
31.01.2019
I Piątek
01.02.2019

9.00

11.00
17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
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Poniedziałek
18.00
21.01.2019
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17.00

3. W int. Parafian
† Czesław Woliński w r. śm.
1. † Emilia i Stanisław Jędrzejko
2. † Miłosz Koper (P) – ks. Krzysztof na feriach
1. Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Piotra
i Izabeli o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
2. † Joanna Czulak (P) – ks. Krzysztof na feriach
1. † Szczepan Baścik (P)
2. † Zyta Biłek (P) – ks. Krzysztof na feriach
1. † Wanda Talik w 9 r. śm.
2. † Kazimierz Żaczek (P) – ks. Krzysztof na feriach
1. † Szczepan Baścik (P)
2. † Zyta Biłek (P) – ks. Krzysztof na feriach
† Miłosz Koper (P)
† Joanna Czulak (P) – ks. Krzysztof na feriach
III Niedziela Okresu Zwykłego
† Wiktor Fabia
1. † Jan Kaczmarz (P)
2. † Katarzyna Pyrda z mężem Franciszkiem
i zięciem Feliksem
1. † Czesław Kubik (P)
2. † Katarzyna i Stanisław Moś z synem
Ludwikiem
3. W int. Parafian
† Hanna i Władysław Wandzel
† Janina Ligęza (P)
† Szczepan Baścik (P)
† Miłosz Koper (P)
W int. Dzieci od I Róży Rodziców o Boże błog.
i opiekę Matki Bożej
† Marian Tatoń (P)
1. † Maria Piznal (P)
2. † Maria Pyrda z mężem, zięciem i siostrą Anielą
† Zyta Biłek (P)
† Antoni Matejko z rodzicami
† Janina Ligęza (P)
1. † Anna i Jan Kasolik z rodziną
2. † Antoni Baron z rodzicami i teściami

Postawy i gesty w liturgii cz.2
Leżenie krzyżem
Leżenie krzyżem czyli rzucenie się
twarzą na ziemię, zwane także
prostracją znane było już w Starym
Testamencie (Rdz 17,3; Pwt 9,18; 1
Krl 8,54; Joz 5,15) i jest znakiem
najgłębszej adoracji oraz pokuty.
Jest to jeszcze większe uniżenie
siebie wobec Majestatu Bożego
aniżeli klęczenie. Leżenie krzyżem
symbolizuje najgłębsze poniżenie siebie i najusilniejszą modlitwę. Lepiej niż
słowa wyraża ono całkowite oddanie się Bogu i poczucie własnej słabości.
W starożytności chrześcijańskiej praktykowane było jako uzewnętrznianie
prywatnej pobożności. Do dnia dzisiejszego praktykę taką spotkać można
szczególnie w miejscach świętych, w sanktuariach. Do liturgii rzymskiej padanie
na twarz weszło prawdopodobnie pod wpływem ceremoniału bizantyńskiego.
Obecnie celebrans kładzie się krzyżem przed ołtarzem na początku ceremonii
Wielkiego Piątku, na znak, że Odszedł nasz Pasterz; Jezus Chrystus. Podobnie
osoby, które otrzymują święcenia padają na twarz i leżą krzyżem podczas
śpiewania Litanii do Wszystkich Świętych. W wielu zgromadzeniach zakonnych,
także przyjmujący profesję zakonną przybierają postawę leżenia krzyżem.
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Procesja (łac. procedare - iść, kroczyć) to
szczególna forma postawy - cały czas w
ruchu.
Polega
ona
na
kroczeniu,
przemieszczaniu się z jednego miejsca na
drugie. Nie jest to jednak chód bezcelowy i
nic nie znaczący. Według symboliki
liturgicznej, wyraża on wędrówkę Ludu
Wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi
Obiecanej. Sobór Watykański II naucza, że
każda procesja to symboli nowego Ludu
Bożego, pielgrzymującego za Chrystusem i z Chrystusem (na czele procesji
niesiony jest przecież krzyż - znak Jego przejścia od śmierci do życia) do nieba (do
Nowej Ziemi Obiecanej). Szczególną formą procesji są tzw. procesje teoforyczne,
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Procesja

które pojawiły się w liturgii Kościoła od XIV w., wraz z rozwojem kultu
eucharystycznego (gr. theos - Bóg, foros - nieść). Zwane są one zatem inaczej
procesjami eucharystycznymi, bowiem w ich czasie niesiony jest w monstrancji
Najświętszy Sakrament. Zaliczamy do nich:
 procesję Bożego Ciała (z 4 stacjami) i procesje w tzw. oktawie Bożego Ciała
 procesję po sumie odpustowej
 procesję rezurekcyjną (po Wigilii Paschalnej w wieczór Wielkiej Soboty lub
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przed pierwszą Mszą. Procesja ta
wyraża radość ze zmartwychwstania Chrystusa.)
W czasie liturgii Mszy świętej występują następujące procesje:
 procesja wejścia (układ procesji wejścia: ministranci kadzidła i łódki,
ministranci światła o pół kroku przed ministrantem krzyża, dalej; lektor lub
diakon z ewangeliarzem, ministranci z pochodniami, ministranci według
hierarchii stopni, lektorzy, psałterzysta, akolici, koncelebransi, celebrans
z asystującymi diakonami, ceremoniarz, ministranci mitry i pastorału (jeśli
celebransem jest biskup)
 procesja z ewangeliarzem do ambony (odbywa się przed proklamacją
Ewangelii, w czasie aklamacji przed nią, kolejność: ministranci światła ze
świecami, ministranci kadzidła i łódki, diakon z ewangeliarzem
 procesja wiernych z darami (mogą ich zastępować ministranci). Są oni
wyrazicielami całego zgromadzenia liturgicznego, pragnącego złożyć Bogu
w ofierze siebie samych.
 procesja komunijna Gdy służba liturgiczna i wierni udają się w określone
miejsce, by przyjąć komunię, procesja ta wyraża naszą chęć spotkania
i zjednoczenia się z Jezusem w Eucharystii).
 procesja wyjścia (powrót do zakrystii po skończonych obrzędach - bez
kadzidła i ewangeliarza)
Inne procesje:
 procesja błagalna w dni krzyżowe, czyli w 3 pierwsze dni po niedzieli przed
ur. Wniebowstąpienia Pańskiego (śpiewa się Litanię do Wszystkich
Świętych i wezwania)
 procesja pogrzebowa do Kocioła, z kościoła lub kaplicy na cmentarz,

Pokłon (inklinacja od łac. inclino - skłaniam się) bardzo często stosowany jest w
liturgiach wschodnich. Uważa się go tam za zwyczajny znak głębokiego szacunku
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Gesty liturgiczne
Pokłon
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Rozdział 2
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i uwielbienia. W liturgii rzymskiej natomiast pokłon jest znakiem zarówno
głębokiego szacunku, jak również usposobienia pokutnego, szczególnie wtedy,
gdy ma on związek z prośbą o oczyszczenie z grzechów (w sakramencie pokuty,
spowiedzi powszechnej, przy akcie pokuty we Mszy św. itp.). Skłon głowy lub
ciała symbolizuje cześć i błaganie. W liturgii rzymskiej pokłon często
zastępowany jest przyklęknięciem. Pokłonem ciała pozdrawia się ołtarz, krzyż,
innych liturgów, zwłaszcza celebransa, gdy na przykład diakon prosi go o
błogosławieństwo (wypowiada słowa: "pobłogosław mnie ojcze") i gdy je
otrzymuje. Skłon głowy - skłaniamy głowę, kiedy przynosimy jakiś przedmiot
liturgiczny kapłanowi, np. podczas przygotowania darów ofiarnych. Skłon głowy
jest znakiem szacunku i uprzejmości. Skłaniamy głowę, gdy wypowiadamy razem
imiona Trzech Osób Trójcy Świętej, gdy wypowiadamy imię: Jezus, Maryja,
świętego, którego przypada wspomnienie, święto lub uroczystość.
Skłon ciała (ukłon głęboki) - przy tym pokłonie zginamy głęboko głowę i ramiona.
To również jest znak czci i uwielbienia. Jeśli w jakimś kościele nie jest
przechowywany Najświętszy Sakrament (nie ma "wiecznej lampki"), wtedy
skłaniamy ciało przed głównym ołtarzem, paschałem albo przed krzyżem. Po
procesji wejścia kapłan, diakon i asystujący wykonują głęboki skłon w stronę
ołtarza. Ponadto kapłan czyni głęboki ukłon przed ołtarzem gdy:

podczas wypowiadania modlitw: Wszechmogący Boże, Przyjmij nas Panie w
duchu pokory...
 w Kanonie Rzymskim na słowa: Pokornie Cię błagamy
 podczas wypowiadania słów konsekracji (jako że sę to słowa samego
Chrystusa): "Bierzcie i jedzcie...bierzcie i pijcie"
Ponadto skłon głowy wykonują wszyscy (kapłan i wierni) w czasie Wyznania
Wiary na słowa: "I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał
się człowiekiem". Jest to nasz wyraz uczczenia tajemnicy Wcielenia.
W wykonywaniu skłonów należy zachować nie tylko powagę i staranność
(szybkie "uderzenie głową o posadzkę" wyraża nasz pośpiech i niechlujstwo
liturgiczne), ale i rozsądny umiar. Liturgia bowiem nie może stać się nieustannym
skłanianiem wszystkiemu i wszystkim, gdyż inaczej może się przerodzić
w parodię liturgii.


Mały
Apostoł
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W czwartek 6 grudnia, po
Mszy św. wieczornej odwiedził
naszą Parafię biskup św. Mikołaj. Z tej to radosnej okazji
św. Mikołaj rozdał dzieciom uczestniczącym w Roratach
wyjątkowe prezenty, pamiątki, nagrody, słodycze i paczki.
W poniedziałek, 17 grudnia odbył się konkurs na
najpiękniejszy lampion roratni. Dzieci z najpiękniejszymi
lampionami zostały nagrodzone.
Powoli przygotowujemy się do przeżycia świąt Bożego
Narodzenia. Życzę wszystkim Dzieciom wielu łask Bożych
od Małej Dzieciny.
Pozdrawiam ks. Wacław
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Drogie Dzieci !
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Święty Mikołaj odwiedził dzieci naszej Parafii w czwartek, 6 grudnia
po Roratach.
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Święty Mikołaj odwiedził także Scholę dzieci Bożych, Ministrantów i Lektorów.
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Konkurs na najpiękniejszy lampion

Krzyżówka dla Dzieci 01/2019
Rozwiązanie krzyżówki nr 01/2019 proszę nadsyłać do 13
stycznia na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę
przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci
czekają dwie nagrody książkowa pt.:
„Encyklopedia młodego patrioty”.
Pozdrawiam ks. Wacław

Krzyżówka na Boże Narodzenie dla dzieci
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Poziomo:
1) pieśń o tematyce bożonarodzeniowej 9) odbiorca
listu 10) uwolnienie się od wszelkiego zła i grzechu
11) rytm pracy serca 13) orszak kupców na pustyni
14) tańcowała z igłą w wierszu Jana Brzechwy
16) faraon w piramidzie
18) dziurawe w kuchni 19) mowa narodu
21) wznoszenie się 23) potajemne porozumienie 25) przykryty
białym obrusem podczas wieczerzy wigilijnej 27) kraj ze stolicą w Paryżu 30)
odcisk stopy na piasku 33) pracz wśród zwierząt 34) Włochy 35) podręczny
u podróżnika 36) słuchowisko radiowe lub program telewizyjny 37) kościelna
mównica
Pionowo:
2) fotograficzny w ręku turysty 3) piątka w zeszycie 4) solenizantka z 16 czerwca
5) brat Mojżesza, pierwszy arcykapłan żydowski 6) element kraty 7) biblijny
bratobójca 8) Zygmunt na wieży katedry wawelskiej 12) napisany kredą na
tablicy 13) uwiera w bucie 15) nadawane podczas chrztu 16) cnota moralna
17) polecenie dla psa19) cieśla z Nazaretu 20) koniec waśni 22) obrzędy religijne
i ceremonie kościelne 24) Abraham dla Izaaka 26) mazowieckie miasto nad rzeką
Narew 28) cienka gałązka bez liści 29) może być na cztery koła 30) drzewo
owocowe 31) walczy ze złem 32) gimnastyczna w szkole
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Krzyżówka dla dorosłych 01/2019 r.
Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych
z gazetki nr 01/2019 "Miłosierdzie i Miłość
Jezusa" proszę nadsyłać do 13.01.2019, na
adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub
proszę przynieść do zakrystii. Zostaną
wylosowane dwie nagrody pt.:
„Lourdes, historia i kult”.
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Pozdrawiam wytrwałych
i cierpliwych. ks. Wacław
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Hasło:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kącik Poezji
Ciągle o czymś zapominam !
Leniwie z rana uchylam firany,
w słońce spoglądam cały zaspany.
Widzę, że chodnik śniegiem zasypany,
A ja jestem jeszcze nie ubrany.
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A.G. grudzień 2018
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Zgubiły mi się klucze,
kiedy ja się porządku nauczę?
Śmieci w kuble zalegają
one na mnie też czekają.
Zjem - do pracy się zbiorę
może nawet z dobrym humorem.
Tutaj jabłko, mandarynka,
a gdzie jest moja pelerynka?
Makaron wpadł mi do rodzynek,
gdzie jest w końcu ten młynek!
Tu papiery, tu lekarstwa,
gdzie jest mój kawałek ciasta?
Prędko wszystko ze sobą zabrałem
i już do pracy wyjeżdżać miałem.
Myśli uwalniam od tych zachcianek,
I nagle staję, myślę przecież mam dziś niedzielny poranek !

Mój lekarz rodzinny
Pani Doktor ukochana,
przez pacjentów szanowana.
Czy to gardło, czy żołądek,
do każdego ma rozsądek.
Już ciśnienie wyskoczyło
i pacjenta rozłożyło.
Pani Doktor się uświęca,
Pacjentowi się poświęca.
Czy to katar, czy serduszko proponuje: dwa dni łóżko.
Jest wspaniała na wszystkie dolegliwości,
każdemu pomaga z miłości.
Wielu pacjentów wyprowadziła
i alkoholu zabroniła.
Jej zalecenia - posłużą na pokolenia.
Czy to młody, czy to stary,
każdy oczekuje poprawy.
Pani Doktor nigdy nie zawodzi,
i wszystkim bardzo dogodzi.
Każdego przebada i wysłucha,
wykryje nawet zapalenie ucha.
Jest skrupulatna i szczegółowa,
mimo że ją czasem boli głowa.
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Powiedz wszystko co Cię boli,
a będziesz wolny od niewoli.
Jeśli lekarstwa to za mało, do Sanatorium ruszaj śmiało.

28

Najdrobniejsze choroby wynajduje
i odpowiednie lekarstwa proponuje.
Nawet jeśli masz choroby te i owe,
to na pewno jest przejściowe.

Sanatorium w Goczałkowicach
tam na wieczór jest kwaśnica.
Tu recepta, tam syropek,
a na wieczór czopek.
Bądź pod opieką Pani Usi,
do innych nikt Cię nie zmusi.
Czy żylaki czy serduszko,
zawsze lepsze niż szpitalne łóżko.
Lepiej leczyć, zapobiegać,
niż po szpitalu biegać.
Już się kolejka sumuje,
ale nikogo nie ujmuje.
Wszyscy pacjenci są przyjęci,
mimo że już 19:30 się kręci.
Wszyscy recepty wykupują,
natychmiast ulgę czują.
Czy kolanko, czy serduszko,
już nie potrzebne łóżko.
Hemoroidy i prostata,
nawet nie pomoże tata.
Bolał żołądek i dwunastnica,
pomogła wieczorna kwaśnica.
Tutaj blizna, tutaj krwiak,
ale lepszy jest niż rak.

Wdzięczny, wieloletni, uzdrowiony pacjent

Ustępuje pani w futrze,
przyjdę jutro lub pojutrze.
Już mi przeszło, jestem zdrowy, gdzie uciekły me choroby?
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A. G. listopad 2018
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Czy to płuca czy kamienie,
ja nigdy się nie lenię.
Na chore trzustki,
Sanatorium do Ustki.

160 rocznica
objawień w Lourdes
cz.1
Mała Bernadetta Soubirous 150 lat temu 11 lutego 1858 r. przeżyła zaskakujące
spotkanie z Piękną Panią w Grocie
Massabielskiej opodal Lourdes, liczącego
wtedy 3 393 mieszkańców. To spotkanie
całkowicie zmieniło jej życie, zmieniło życie
mieszkańców Lourdes, Francji i w jakiejś
mierze wzbogaciło rytm życia Kościoła w całej
Europie, a może i na całym świecie. Gdzież dzisiaj nie ma świątyń pod
wezwaniem Matki Bożej z Lourdes? Wszystko zaczęło się w 1858 r.
14-letnia Bernadetta była wtedy analfabetką i chociaż pochodziła
z autentycznie praktykującej rodziny katolickiej, nie przystąpiła jeszcze do
Pierwszej Komunii św. Była dzieckiem wrażliwym, zwłaszcza na potrzeby
swej rodziny, która po wielu nieszczęśliwych wypadkach zamieszkiwała
w lochu wykutym w skale zamkowej „Le Cachot”. Mimo przeziębienia
i uciążliwego kaszlu wraz z rówieśnicami wybrała się pewnego razu do lasu,
aby nazbierać suchych gałęzi. Zima 1858 r. była bowiem ciężka. Nie zdawała
sobie sprawy, że ta wyprawa, podczas której objawiła jej się Matka Boża,
będzie miała decydujący wpływ na jej przyszłość.
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Wszystko zaczęło się od wspomnianego spotkania Bernadetty z Piękną
Panią 11 lutego 1858 r., w tłusty czwartek, który był dniem zabawy
i pałaszowania tradycyjnych naleśników „crèpes” (odpowiednik naszych
pączków czy tzw. chrustu). Bernadetta, widząc, że najmłodsza jej siostra
Maria i córka sąsiada Janina Abade idą do lasu, aby uzbierać gałęzi na opał,
chociaż była chora, uprosiła matkę, żeby i jej pozwoliła pójść z nimi. Znalazły
się między rzeką Gawą i sztucznie wykopanym kanałem, który płynął od
młyna i łączył się z rzeką właśnie przed samą grotą. Patrząc w stronę groty,
Bernadetta zauważyła złocisty obłok w zagłębieniu skały, a na gałązkach
dzikiej róży - otoczoną jasnością - młodziutką i bardzo piękną kobietę, która
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Pierwsze widzenie
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uśmiechając się, skinieniem głowy powitała Bernadettę. Ta od razu upadła
na kolana, odruchowo sięgnęła do kieszeni po różaniec i zaczęła głośno go
odmawiać. Powiedziała potem: „Pani pozwoliła mi modlić się, a sama
milcząc, przebierała paciorki swojego różańca. Dopiero przy końcu każdego
dziesiątka powtarzała ze mną: «Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto». Kiedy
odmówiłam Różaniec, Pani uśmiechnęła się i cofnęła do wnętrza skały,
a obłok złocisty za nią”. „Czy Pani szybko przesuwała paciorki różańca?” pytano Bernadettę. „Tak jak ja - nie prędzej ani wolniej” - odpowiedziała.
Bernadetta wielokrotnie opowiadała, jak Pani wyglądała: „To nie duch, to
ciało żywe. Wygląda na 16 lat, ma suknię białą, ściśniętą w pasie niebieską
wstążką związaną z przodu, sięgającą prawie do stóp. Na głowie welon, spod
którego zaledwie widać włosy. Na bosych nogach, prawie zupełnie
zasłoniętych fałdami szaty, połyskują złote róże. W prawym ręku trzyma
różaniec z białych ziarenek, połączonych złotym łańcuszkiem”. I dodawała:
„Pani jest piękna... nad wszystko! Tak piękna, że gdy Ją się raz zobaczyło, nic
już nie można kochać na świecie i chciałoby się umrzeć, by Ją znów
zobaczyć...”. Od pierwszego do ostatniego widzenia Pani ukazywała się
zawsze z różańcem w ręku, jakby chciała podkreślić, że to ważna modlitwa,
którą Pani bardzo sobie ceni. Dziewczynki obarczone gałęźmi podeszły
wówczas do Bernadetty, którą zastały modlącą się, zażartowały z jej
pobożności, po czym razem wracały do domu. W drodze Bernadetta
zapytała koleżanki, czy widziały coś w grocie. „Nie, nic - odpowiedziały.
- A dlaczego pytasz?”. „Tak sobie” - odparła. Tylko tego trzeba było.
Dziewczyny tak natarczywie pytały, że Bernadetta w końcu opowiedziała im
o swoim widzeniu. Zaledwie wróciły do domu, Maria przekazała to matce.
Cdn.
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PLAN KOLĘDY 2018/2019

2

Ks. Wacław

3

Ks. Krzysztof

4

Ks. Wacław

5

Ks. Krzysztof

6

Ks. Krzysztof

7

Ks. Wacław

8

Ks. Krzysztof

9

Ks. Wacław

10

Ks. Wacław

11

Ks. Krzysztof

12

Ks. Wacław

13

Ks. Krzysztof

14

Ks. Wacław

Sobota
12.01.2019

8.30

15

Ks. Wacław

Niedziela
13.01.2019

13.00

Os. Miodowe

16

Poniedziałek
Ks. Krzysztof
14.01.2019

9.00

ul. Szkotnia od Partyzantów od drugiego
lustra od nr 8a – w kierunku Soły

Piątek,
28.12.2018
Sobota
29.12.2018
Sobota
29.12.2018
Niedziela
30.12.2018
Czwartek
3.01.2019
Sobota
05.01.2019
Sobota
05.01.2019
Niedziela
06.01.2019
Wtorek
08.01.2019
Czwartek
10.01.2019
Sobota
12.01.2019

9.00

ul. Partyzantów, od Szkotniej w kierunku
kościoła (od nr 62) - bez os. Dębowego ul. Św. M. Kolbe, od Hecznarowic, od nr 23
oraz Bukowa i Malinowa
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

Ks. Krzysztof

9.00

9.00

8.30

ul. Młynek

8.30

ul. Partyzantów od torów
i os. Wrzosowe

13.00

Os. Dębowe – bez ul. Partyzantów –

14.30

ul. Partyzantów od mostu do torów

9.00

ul. Żeromskiego od lasu
do ul. Partyzantów

9.00

ul. Kępa Prawa i Kępa Lewa

13.00

ul. Kasoliki

9.00

Os. Leśne Małe

9.00

ul. Szkotnia ( do Leśnej )

8.30

ul. Szkotnia od Partyzantów w kierunku Soły
od nr 19 do drugiego lustra do nr 10
ul. Baściki od rodziny Hałatów oraz
ul. Smoliki od rodziny Lach - nr 17 w stronę
kościoła do rodziny Kasolików - nr 23
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Czwartek
27.12.2018
Piątek,
28.12.2018

1
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Proszę przygotować na stół – krzyż, dwie świece, wodę
święconą a uczniowie zeszyt z religii.
Ksiądz
Data
Od
Trasa kolędy

17

Ks. Wacław

18

Ks. Krzysztof

19

Ks. Wacław

20

Ks. Krzysztof

Wtorek
15.01.2019
Wtorek
15.01.2019
Środa
16.01.2019
Czwartek
17.01.2019

9.00
9.00
9.00

oś. Leśne Duże – lewa strona
od ul. Żeromskiego
oś. Leśne Duże – prawa strona
od ul. Żeromskiego
Partyzantów, strona lewa
(od remizy w kierunku Kobiernic)

9.00

ul. Szkolna

Dzień Modlitwy
za Nasze Rodziny
W niedzielę, 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.
15.00 połączonej z Godziną miłosierdzia. O godz.
16.30 różaniec w int. rodzin, a na zakończenie
Msza święta o godz. 17.00. Naszą modlitwą pragniemy otoczyć
wszystkie Rodzin, aby wypraszać potrzebne łaski i dary, opiekę Matki
Bożej oraz błogosławieństwo na nowy już rok. Po Mszy św. uroczyste
błogosławieństwo każdej Rodziny. Zapraszam ks. Wacław

Z kapłańskim błogosławieństwem ks. Wacław
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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
27 stycznia o godz. 14.30 na sali
w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ketach Podlesiu.
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Spotkanie Opłatkowe

Kulig dla
Scholi Dzieci Bożych,
Ministrantów,
Lektorów i ich Rodziców.
W sobotę, 9 lutego 2019 r. nasza
Parafia organizuje Kulig dla Scholii
Dzieci
Bożych,
Ministrantów,
lektorów oraz ich Rodziców. Spotkanie organizacyjne odbędzie się
w niedzielę, 27 stycznia 2019 r. po Mszy św. o godz. 1100. Na
spotkaniu będą przyjmowane zapisy i zostaną podane
szczegółowe informacje wyjazdu.
Pozdrawiam ks. Wacław.
Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwe
słowo. W grudniu zebraliśmy 338,80 zł dar finansowy za gazetki.
Te pieniążki przeznaczyłem na nagrody dla Dzieci, które brały
udział w konkursie na najpiękniejszy lampion i uczestniczyły
w Roratach. Niech Bóg obdarza Was swoimi łaskami
i błogosławi na każdy dzień. Ks. Wacław

Strona internetowa Parafii: www.ketypodlesie.pl

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej
Dzień / ksiądz
Poniedziałek – ks. Wacław
Wtorek – ks. Wacław
Środa – ks. Krzysztof
Czwartek – ks. Krzysztof
Piątek – ks. Wacław

Godzina urzędowania
od 19.00 do 19.30
od 7.45 do 8.30
od 19.00 do 19.30
od 7.45 do 8.30
od 19.00 do 19.30

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Naszego
Pana Jezusa Chrystusa ,
ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie ;
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Tel.: 33 / 841 05 45; Tel. kom.: 797279788

