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            i Miłość Jezusa                
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
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Historia i znaczenie Adwentu 

Adwent jest okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczny. Trwa cztery 
niedziele. Jest to czas radosnego i pobożnego przygotowania do Narodzin 

Chrystusa, które obchodzimy 25 grudnia. 

Historia Adwentu 
Słowo "adwent" pochodzi od  
łac. advenio - przychodzić  
(gr. epifaneia, parusia - 
przyjście, objawienie). Sens 
okresu Adwentu jest 
nierozłącznie związany  
z uroczystością Narodzenia 
Pańskiego. Ta zaś 
uroczystość pojawia się w 
Rzymie ok. 336 roku. 
Wyznaczona została na dzień 
zimowego przesilenia tj. 25 
grudnia. W tym to dniu w cywilnym kalendarzu rzymskim obchodzono Dzień 
Narodzin Słońca Niezwyciężonego (co za aluzja do narodzin Chrystusa!) 
Pewne jest, że przed 354 r. Boże Narodzenie pojawiło się  
w kalendarzu, zredagowanym przez sekretarza pap. św. Damazego. 
Pierwsze wzmianki o przygotowaniu do Bożego Narodzenia - adwentu 
pochodzą z Galii (dzisiejsza Francja) i Hiszpanii. Pierwotnym sensem było 
przygotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentów inicjacji 
chrześcijańskiej, zwłaszcza chrztu, którego udzielano 6 stycznia (dzisiejsza 
uroczystość Objawienia Pańskiego). Biskupi proponowali należyte 
przygotowanie do obchodów Narodzenia Pańskiego poprzez ascezę, pokutę 
i rezygnację z zabaw i uciech. W Rzymie Adwent wprowadzono dopiero w VI 
w. (trwał on pierwotnie 6 tygodni), zaś od pontyfikatu św. pap. Grzegorza 
Wielkiego - już cztery tygodnie. Zyskał on ponadto, poza acetycznym 
przygotowaniem do Bożego Narodzenia; charakter eschatologiczny; czyli 
przygotowania do ostatecznego przyjścia Chrystusa (paruzji). Potwierdza to 
też fragment 1 prefacji adwentowej: "on przez pierwsze przyjście w ludzkiej 
naturze spełnił twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę 

http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/bn05.php
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/bn05.php
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/objawienie.php
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/bn05.php
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wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby 
nam udzielić obiecanych darów, których z ufnością oczekujemy" 

Znaczenie Adwentu 
Adwent, jako okres radosnego i pobożnego przygotowania do dnia narodzin 
Pana, obchodzi się do dziś prawie w niezmienionej formie. Nie jest to już 
jednak okres pokutny (jak kiedyś). Warto jednak powziąć stosowne 
postanowienia, wzmacniające naszą wolę, mając na względzie słowa Pana: 
"uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka; 
jak potrzask" Łk 21, 34. Ostrzeżenie to dotyczy Dnia Sądu, ale czyż nie 
pasuje to idealnie do obżarstwa i trosk doczesnych czasu przed Bożym 
Narodzeniem? 
Okres adwentu ma dwie części. 
Ogólne normy Roku Liturgicz - 
nego i Kalendarza z 1969 r. 
mówią, że: "Adwent rozpoczyna 
się od I Nieszporów niedzieli, 
która wypada 30 listopada lub 
jest najbliższa tego dnia i kończy 
się przed I Nieszporami 
Narodzenia Pańskiego" nr 40.  
Pierwsza część: od pierwszej 
Niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia przygotować ma nas na paruzję - 
ostateczne przyjście Chrystusa u końcu czasów (Ap 22, 20). W Liturgii Słowa 
powracają echem słowa proroka Izajasza. W drugiej prefacji adwentowej 
słyszymy: "Jego zapowiadali wszyscy prorocy, dziewica Matka oczekiwała  
z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował jego przyjście i ogłosił Jego 
obecność wśród ludu". Wszystkie proroctwa Starego Testamentu 
zapowiadają więc przyjście Mesjasza. Spełnia się oczekiwanie Ludu 
Wybranego. 
Druga część Adwentu to już bezpośrednie przygotowanie do uroczystości 
Narodzenia Pańskiego. Przebiega ona od 16 do 24 grudnia; każdy dzień 
posiada swoją własną antyfonę, podkreślającą charakter zbliżającego się 
Przyjścia. W liturgii Mszy św. doniośle brzmią słowa ostatniego proroka 
Starego testamentu; Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę Panu, Jemu 
prostujcie ścieżki" (Mk 1, 3). Liturgia zachęca nas od umiłowania rzeczy 

http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/bn05.php
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/bn05.php
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niewidzialnych: "abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń 
porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych". Mówi także o wymianie 
(podzieleniu) przez Chrystusa losu ludzkiego; przyjścia w cielesnej postaci. 
Oto Boże Narodzenie staje się wielkim podniesieniem natury ludzkiej; skoro 
Bóg tak bardzo siebie uniżył, rodząc się jako dziecko - o ileż wywyższył 
godność człowieka! 
Kościół, w 39 numerze ogólnych norm Roku liturgicznego i Kalendarza  
z 1969 r., naucza o Adwencie: "Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest 
okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który 
wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest 
okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa 
kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu 
czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem radosnego i pobożnego 
oczekiwania". 
Charakterystyczną cechą II części Adwentu są odmawiane codziennie 
antyfony, oparte o obrazy i symbole biblijne, które weszły do liturgii 
adwentowej od IX w. Są to tzw. antyfony "O", bowiem każda z nich 
rozpoczyna się od wyrazu na "O" (O Sapienitia, O Adonai, O Radix Jesse,  
O Clavis David, O oriens, O Rex gentium, O Emmanuel). W takiej kolejności 
uszeregował je Amalariusz. W odnowionej liturgii znalazły one swoje 
miejsce jako wersety w aklamacji Alleluja przed Ewangelią. Trzecia Niedziela 
Adwentu - zwana niedzielą Gaudete: Radości (w liturgii używamy różowego 
koloru szat), jest podkreśleniem radosnego charakteru oczekiwania na 
Chrystusa. Oczekiwania aktywnego, czynnego, z postawą czuwania, a nie  
"z rękami w kieszeni". "Niech biodra wasze będą przepasane, a w rękach 
waszych niech płoną pochodnie" Łk 12, 35, mówi Chrystus. I to jest postawa 
czuwania! Gotowość do ruszenia w drogę, z płonącymi pochodniami, by 
oświecały drogę. Stąd zewnętrzną oznaką naszego czuwania są lampiony, 
które zapalamy w czasie Mszy roratnich; poświęconych czci NMP. Lampion 
jest jednym z symboli adwentowych, obok:  

 roratki - świecy symbolizującej obecność NMP. Ustawiana jest obok 
ołtarza i zapalana w czasie sprawowania Mszy św. roratnich 

 wieńca adwentowego - tradycja jego ustawiania w kościołach  
i domach sięga ok. 1830 roku. Pomysł zrodził się w Niemczech (zwany 
tam Adventkranz). Pomysłodawcą był protestancki teolog, Jan Henryk 
Wichern żyjący w Hamburgu. Zwyczaj ten rozpowszechnił się następnie 

http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/kolor.php
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/kolor.php
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/znakisymbole.php
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na pozostałe kraje. Wieniec adwentowy, w formie okręgu, składa się  
z gałązek choinki, na których umieszcza się 4 świece, symbolizujące  
4 niedziele Adwentu. Co niedzielę zapala się kolejną świecę. Symbolika 
wieńca adwentowego jest następująca: zielone gałązki - życie, 
nadzieja, świece - światło, nadchodzącą Światłość, forma wieńca: krąg; 
powracający cykl życia. 

 kalendarza adwentowego - mającego postać drabiny, po której 
"schodzi" do nas figurka, symbolizująca nadchodzącego Jezusa. 

Obecnie cały czas trwania Kościoła można nazwać nieustannym 
"Adwentem"; oczekiwaniem na wypełnienie się czasów. Cały czas 
pielgrzymujemy, jesteśmy w drodze, w oczekiwaniu. Nigdy nie wolno nam 
przyspać, zagasić lampy naszych sumień. "Bądźcie gotowi"! (Łk 12, 40). 
Boże Narodzenie będziemy przeżywać na tyle, na ile godne było nasze 
przygotowanie w Adwencie. 
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/adwent3.php 
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Krótkie medytacje nad Słowem Bożym 

 Niedziela Adwentu – 02 grudnia 2018 r. Rok C 

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Będą znaki na słońcu, 
księżycu i gwiazdach, a na ziemi 

trwoga narodów bezradnych 
wobec szumu morza i jego 

nawałnicy. Ludzie mdleć będą 
ze strachu, w oczekiwaniu 

wydarzeń zagrażających ziemi. 
Albowiem moce niebios zostaną 
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna 
Człowieczego, przychodzącego 

na obłoku z wielką mocą 
 i chwałą. A gdy się to dziać 

zacznie, nabierzcie ducha 
 i podnieście głowy, ponieważ 

zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe 
wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na 

was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają 
na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć 

tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».     
Łk 21, 25-28. 34-36 

 

Uważajcie na siebie… czuwajcie więc ... 
Przestroga Jezusa uświadamia nam, że codzienne obowiązki, 

sprawy i troski za bardzo nas pochłaniają otępiając umysł i serce na 
życie duchowe. Bajeczno-świąteczne reklamy hipermarketów, pogoń 
za pieniądzem i zaszczytami, współczesne media, telefonia i Internet, 
to świat, który gasi w naszych  sercach wrażliwość na żywą obecność 
Jezusa w naszym życiu. Sprawy tego świata przysłaniają nam to, co 
dla nas wierzących w Jezusa jest najistotniejsze – życie wieczne. 
Jesteśmy tak zapatrzeni w siebie i w to co nas otacza, że coraz trudniej 
nam dostrzec wartości nieprzemijające, dzięki którym możemy 
osiągnąć prawdziwe szczęście. Ogarnęła nas iluzja szczęścia 
ziemskiego, która zamgliła oczy na prawdę o niespodziewanym 
powtórnym przyjściu Zbawiciela na świat: „Uważajcie na siebie, aby 
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wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk 
doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask”. 
Żyjąc w tym zwariowanym świecie solidnie wykonujmy  swoje 
obowiązki pamiętając, że nasze życie nie kończy się tutaj ale dopiero 
zaczyna. Przestroga Jezusa inspiruje nas do poszukiwania 
prawdziwego szczęścia w wartościach nieprzemijających, takich jak 
miłość, dobroć, prawda, nieśmiertelność, modlitwa i pokuta. 
Pamiętajmy o tym, że Jezus pragnie, byśmy wszystko co dziś 
planujemy i realizujemy wykonywali dla Jego chwały i królestwa 
Bożego.                                                                                       

 

II Niedziela Adwentu – 09 grudnia 2018 r. Rok C 
«Głos wołającego na pustyni:  

 Przygotujcie drogę Panu,  
prostujcie ścieżki dla Niego;  

każda dolina niech będzie wypełniona,  
każda góra i pagórek zrównane,  

drogi kręte niech się staną prostymi,  
a wyboiste drogami gładkimi.  

I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». 
Łk 3, 1-6 

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 
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wyprostować swoje życie odrzucając z serca grzechy i przywiązanie 
do zła stając się wiernym Bożym przykazaniom i nauczaniu 
Ewangelii.                                                                                  

 

III Niedziela Adwentu – 16 grudnia 2018 r. Rok C 
Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy:  
«Cóż więc mamy czynić?». On im 

odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech 
jedną da temu, który nie ma;  

a kto ma żywność, niech tak samo 
czyni». Przychodzili także celnicy,  

żeby przyjąć chrzest,  
i pytali go: «Nauczycielu, co mamy 
czynić?». On im odpowiadał: «Nie 

pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam 
wyznaczono». Pytali go też  

i żołnierze: «A my, co mamy czynić?» On 
im odpowiadał: «Nad nikim się nie 

znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz 
poprzestawajcie na swoim żołdzie».  
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem 

 i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do 
wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 

godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. 
Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza,  

a plewy spali w ogniu nieugaszonym».  
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Łk 3, 10-18 

Co mamy czynić…?  
Św. Jan Chrzciciel wzbudzał ogromne i niespotykane zainteresowanie 
słuchaczy. Z wielką mocą słowa wzywał 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 zainteresowania osobą 
Jana Chrzciciela, upatrując w nim prawdziwego Mesjasza. Jan mógł 
to wykorzystać dla własnej próżności, chwały i poklasku, aby zdobyć 
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popularność wśród ludzi. Jednak z pokorą serca, Jan uświadamia 
wszystkim, iż nie jest Mesjaszem lecz tylko Jego zapowiedzią: " Ja 
was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie 
jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was 
będzie Duchem Świętym i ogniem”.                                      
 

IV Niedziela Adwentu – 23 grudnia 2018 r. Rok C 
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła  
z pośpiechem w góry do pewnego miasta  

w pokoleniu Judy. Weszła do domu 
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy 
Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, 

poruszyło się dzieciątko  
w jej łonie, a Duch Święty napełnił 

Elżbietę. Wydała ona okrzyk 
 i powiedziała:  

«Błogosławiona jesteś między 
niewiastami  i błogosławiony jest owoc 

Twojego łona. A skądże mi to, że Matka 
mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich 

uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Łk 1, 39-45 

Matka mojego Pana… 
Elżbieta napełniona Duchem Świętym wypowiada wobec Maryi to, 
czego nie mogłaby się domyślić drogą ludzkiej logiki. Anioł był u 
Maryi i zwiastował Jej narodzenie Syna Bożego, ale skąd wie już o 
tym Elżbieta? Po Maryi przecież nie widać jeszcze ciąży, a Elżbieta 
już błogosławi Owoc Jej łona i w dodatku widzi w Nim swojego 
Pana. Potwierdza też błogosławieństwo Maryi w uwierzeniu słowom 
Pana, chociaż nie była ona przy zwiastowaniu tych słów. Elżbieta po 
prostu proroczo odczytuje rzeczywistość. Bóg swoje wcześniejsze 
objawienie uzupełnia prorockim uniesieniem Elżbiety. Ona jest dla 
Maryi znakiem wszechmocy Boga i potwierdzeniem zwiastowania. 
Nowe, poczęte życie w łonie dwóch matek, wzbudza ogromną radość 
Elżbiety, która mieć dzieci nie mogła i Maryi, która z pokorą zgodziła 
się na przyjęcie Syna Bożego stając się jego ludzką matką. To, 
ewangeliczne  spotkanie dwóch matek ma ogromne przesłanie dla 
wszystkich ludzi. Nowe, poczęte życie jest symbolem nowego życia 
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w Bogu. Każdy, kto przyjmuje poczęte życie Jezusa za dar miłości 
Boga przyjmuje Boga do swojego życia. Każdy chrześcijanin 
powinien na nowo narodzić się w Chrystusie otwierając przed Nim  
własne serce.                                      
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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 prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana  
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i Maksymiana (pocz. Wieku IV), Święty został uwięziony. Uwolnił go 
dopiero edykt mediolański Biskup Mikołaj uczestniczył także  
w pierwszym soborze 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 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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-06.php3


 

St
ro

n
a1

4
 

Intencje mszalne na grudzień 2018 r. 

01.12.2018 
I Sobota 

8.00 
1. † Józef Handzlik (P) 
2. † Maria Piznal (P) 
Nabożeństwo Maryjne 

18.00 O Boże błog. w rodzinie Alicji i Łukasza 

02.12.2018 
I Niedziela 

 
 

I Niedziela Adwentu 

7.00 † Marek Koźbiał (P) 

9.00 
1. † Józefa Wróbel (P)   
2. † Szymon Stanclik z rodziną 

11.00 
1. † Władysława i Emil Smolec oraz o zdrowie 
    dla Stefana 

2. † Sławomir Dubaj w r. śm. wraz z babcią 

17.00 † Emil i Apolonia Kojder w 4 r. śm. 

Poniedziałek 
03.12.2018 

17.00 
† Stanisław Ryłko od ZSP  nr 3 w Kętach 

† Janina i Józefa Kucz 

Wtorek 
04.12.2018 

17.00 
† Barbara Wanio 

† Maria Piznal (P) 

Środa 
05.12.2018 

17.00 
† Tadeusz Stanclik 

† Józef Handzlik (P) 

Czwartek 
06.12.2018 

17.00 
† Szczepan Baścik (P) 

† Stanisław Ryłko od Ministrantów i Lektorów 

Piątek 
07.12.2018 

17.00 
† Daniel Kos w 8 r. śm. 

† Józef Handzlik (P)  

Sobota 

08.12.2018 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

8.00 
W Int. Adama z ok. Ur. o Boże błog. i opiekę Matki 
Bożej   

9.00 
† Zdzisław Kołodziejczyk w 3 r. śm. i Józef 
Kołodziejczyk w 8 r. śm. 

17.00 

† Marian Komendera w 6  r. śm. 

W int. Marii z okazji imienin o Boże Błog.  
i opiekę Matki Bożej   

09.12.2018 
II Niedziela 

II Niedziela Adwentu 

7.00 † Maria Jarnot w 20  r. śm. 

9.00 

1. † Kazimierz Komędera (P) 
2. † Monika i Marian Mleczko z synem  
    ks. Bolesławem  

11.00 
1. † Stanisław i Maria Majda z córkami i zięciem 
2. † Anna Kasperek z mężem  

17.00 † Szczepan Baścik (P) 

Poniedziałek 

10.12.2018 
17.00 

† Za zmarłe członkinie z XIII  róży kobiet Marii 

Kozieł  
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† Za zmarłe członkinie z XIV róży kobiet Marii  
  Dusik 

Wtorek 
11.12.2018 

17.00 
† Józef Handzlik (P) 

† Aniela i Bronisław Ogórek z synem Wiesławem 

Środa 
12.12.2018 

17.00 
† Szczepan Baścik (P) 

† Tadeusz Stanclik 

Czwartek 
13.12.2018 

17.00 
† Józef Handzlik (P) 

† Anna i Andrzej Łaciak  

Piątek 
14.12.2018 

17.00 

† Maria Wrona z rodzicami i teściami oraz 
   Stanisław Skęczek z rodzicami i teściami 

† Stanisław Ryłko 

Sobota 

15.12.2018 
8.00 

† Maria Piznal (P) 

† Maria i Jan Kolbe z córkami 

16.12.2018 
III Niedziela 

III Niedziela Adwentu 

7.00 †  Mieczysław Chrapkowicz w 4 r. śm. 

9.00 
1. † Barbara Niemczyk (P) 
2. † Szczepan Baścik (P) 

11.00 

1. † Danuta Byrska w  r. śm. 
2. W int. Roberta z ok. 6 r. Ur. o Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej   

17.00 
W int. Ojca Świętego i Ojczyzny od II Róży Marii 
Kaleka 

Poniedziałek 
17.12.2018 

17.00 
† Tadeusz Stanclik 

† Władysław Mynarski w r. śm. 

Wtorek 
18.12.2018 

17.00 

† Za zmarłe członkinie z II róży kobiet Marii Dusik 

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Piotra  
i Angeliki  

Środa 
19.12.2018 

17.00 
† Maria Piznal (P) 

† Jan i Joanna Gawełda 

Czwartek 
20.12.2018 

17.00 
† Józef Handzlik (P) 

† Za zmarłe członkinie z VII róży kobiet Marii Dusik 

Piątek 
21.12.2018 

17.00 

Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski z ok. 77 

r. Ur. Edwarda 

† Szczepan Baścik (P) 

Sobota 
22.12.2018 

8.00 
† Tadeusz Stanclik 

† Jan i Joanna Szkodoń 

23.12.2018 
IV Niedziela 

IV Niedziela Adwentu 

7.00 † Antoni Weźranowski z żoną  

9.00 
1. † Maria Hubczyk z rodziną 
2. † Czesław Czarnik z żoną Antoniną 

11.00 
1. † Maria i Jan Kasolik  

2. † Andrzej Wołoszyn w 2 r. śm. 
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3. W int. Juliana z ok. Roczku o Boże błog.  
    opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża 

17.00 † Jacek Szczepańczyk w 9 r. śm. 

Poniedziałek 
24.12.2018 

Wigilia  

8.00 

† Aniela i Stanisław Handzlik   

† Antoni i Aniela Kołodziejczyk z dziećmi  
   i zięciami  

24.00 
† Ks. Józef Wanatowicz  

† ks. Gustaw Paranycz 

25.12.2018 
Wtorek  

 

Uroczystość Bożego Narodzenia 

7.00 † Edward i Helena Nycz 

9.00 
1. † Jadwiga i Marian Procner 
2. † Szczepan Baścik (P) 

11.00 
1. † Dominik Handzlik 
2. † Jan Mierzwa  

17.00 † Maria Piznal (P) 

 
26.12.2018 

Środa 

 

Święto św. Szczepana, męczennika 

7.00 
1. † Jadwiga Wszołek 
2. † Za zmarłe członkinie, sympatyków  
    i przyjaciół  Radio Maryja 

9.00 
1. † Szczepan Baścik (P) 
2. † Franciszek i Aniela Naglik z rodzicami w r. śm. 

11.00 
1. † Kazimiera Adamus w 1 r. śm. 

2. † Karol i Tekla Fabia z rodzicami 

Czwartek 
27.12.2018 

7.00 † Grzegorz Dźwigoń w 1 r. śm. 

18.00 
† Za zmarłe członkinie z VIII Róży Kobiet Marii 
Baścik  

Piątek 
28.12.2018 

7.00 † Tomasz Wieczorek w r. śm.  

18.00 † Szczepan Baścik (P) 

Sobota 
29.12.2018 

7.00 
†Konrad Pakuła 

 

 
30.12.2018 
Niedziela  

 

Święto Świętej Rodziny  

7.00 † Józef Handzlik (P) 

9.00 
† Eugeniusz i Genowefa Kasolik z rodzicami 
† Mieczysław Borak 

11.00 
† Barbara Niemczyk (P) 
††  z rodziny Kołodziejczyków i Pióreckich  

17.00 
W int. Stefani Szemik oraz synów Ireneusza  
i Arkadiusza z rodzinami o Boże błog., wszelkie 
łaski i opiekę Matki Bożej na dalsze lata   

Poniedziałek 
31.12.2018 

 

Ostatni dzień Starego Roku 

15.00 
Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo na 
zakończenie Starego Roku 
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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. 8.00.  

 
 
 
 
 

 
 
 

od poniedziałku  
do piątku  

  o godz. 17.00, 
a w soboty  

o godz. 8.00. 

 
 

15.30 
Msza święta: 
1.† Marian Chmiel w 3 r. śm. 

2.† Kazimierz Domasik w 3 r. śm. 
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Św. Mikołaj 

odwiedzi  

Dzieci w naszym 

kościele  

na RORATACH,  

w czwartek,  

6 grudnia  

   o godz. 1700. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs na 

najpiękniejszy 

lampion odbędzie  

się w poniedziałek 

17 grudnia po 

Roratach. 



 

St
ro

n
a1

9
 

Oto Dzieci, które zdobyły nagrody za wierne uczestnictwo  
w nabożeństwach różańcowych: 
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Grudzień  2018 
 

Czwartek – 02.12.2018 – 05 Róża Czesławy Duźniak 

Niedziela – 09 12.2018 – 06 Róża Marii Drożdż 

Niedziela – 16 .12.2018 – 07 Róża Czesławy Kierpiec  

Niedziela – 23 .12.2018 – 08 Róża Marii Baścik   

Wtorek – 25 .12.2018 – 09 Róża Kazimiery Góralczyk  

Wtorek – 26 .12.2018 – 10 Róża Anny Wawak  

Niedziela – 30.12.2018 – 11 Róża Heleny Handzlik  
                    
 

Kącik Poezji 
  
Króluj nam Chryste ! 

O Jezu Chryste, nasz Królu Boży. 

Kto w Ciebie wierzy 

niech się nie trwoży, 

Bo w jego duszy Duch Święty rządzi,  

Kto mocnej wiary nigdy nie zbłądzi. 

I choć przeciwny wiatr w oczy wieje, 

My w Tobie Królu mamy nadzieję. 

Strzec naszej wiary to oczywiste, 

Ty nam dopomóż nasz Królu Chryste. 

                                             25 listopada 2018 r. Kazimierz Żmuda   
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              Na Adwent 

Idzie, idzie Chrystus z nieba,   

Przygotować się potrzeba. 

Więc dokonaj swej odnowy 

Poprzez czas ten adwentowy. 

Wielka radość potem będzie  

Gdy w Wigilię z nami siędzie. 

Wiec przygotuj to spotkanie 

Powiedz przepraszam cię Panie.                         2 grudnia 2018 r. 

Wyznaj grzechy u spowiedzi,                             Kazimierz Żmuda   

A Jezusek Cie nawiedzi .                                    

 

 

Dziadki Leśne 

Nasze kochane Leśne Dziadki,  
śpieszno im do Maryi Matki. 
Panem Jezusem się w kościele opiekują, 
naszych księży ogromnie szanują. 
 
Pracują od wielu lat wytrwale, 
wszystko robią ku Boga chwale. 
Kościół swymi talentami ubogacają, 

mimo że w życiu skromnie się mają. 
 
Trwa to już bardzo długi czas,  
wie o tym większość z nas. 
Józefa, Gucia, Jerzego i Wacława praca, 
zawsze się opłaca i nas ubogaca.  
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Oni czasu swego nie żałowali 
i kościół wybudowali. 
Dalej trzeba inwestować,  

czasu swego nie marnować. 
 
Czasem żony są niespokojne,  
wciąż jednak bardzo chojne.  
Swoim mężom pomagają,  
oni im to wynagradzają. 
 
Wszystkie prace wykonują: 
na górze i na wysokości,  
żaden z nich się o to nie złości.  
Dobroczynnie się ofiarują 
i czasu swego nie żałują. 
 

Podlesie to zgrana rodzina,  
wszyscy się nawzajem wspierają 
i się dobrze w Kościele mają.  
 
Kilka już Dziadków do Pana odeszło,  
wszyscy są w modlitwie wspominani,  
a nowi mile widziani.  
 
Michałek śpiewem i graniem kościół ubogaca,  
niech to się wszystkim opłaca.  
Niech żyją długie lata,  
aż do końca świata!  
             A.G. Listopad 2018 
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Postawy i gesty w liturgii  cz.1 

Postawy i gesty w liturgii mają swoją symbolikę. Samo ciało ludzkie 
ma swoją wymowę w liturgii. 

Ogólne Wprowadzenie do Mszału zwraca uwagą 
na to, iż "jednakowa postawa ciała, którą 
powinni zachować wszyscy uczestnicy liturgii, jest 
znakiem wspólnoty i jedności zgromadzenia, 
wyraża bowiem, a zarazem wywiera wpływ na 
myśli i uczucia uczestników" (nr 20). 
Jak zewnętrzne zachowanie się człowieka wynika 
zawsze z wewnętrznego usposobienia, tak również 
w liturgii zewnętrzne wykonywanie pewnych 
gestów jest przejawem przeżyć wewnętrznych. I z drugiej strony: 
przyjmowanie zewnętrznych postaw potrzebne jest dla obudzenia i 
rozwijania w sobie wewnętrznego kultu Boga. Kult bowiem ze swej natury 
ma charakter całościowy; to znaczy dotyczy tak wnętrza człowieka, jak i jego 
ciała. Ludzie praktykują pewne gesty dla głębszego i żywszego zajmowania 
się sprawami Bożymi. Tak jak ludzie okazują sobie miłość i uczucia za 
pomocą gestów; tak w liturgii; postawy i gesty są znakami miłości do Boga. 
Dlatego tak ważne jest, by były zachowywane i wykonywane z czułą 
starannością, czcią i skupieniem. Dotyczy to zwłaszcza nas - sług Ołtarza,  
z których wzór ma czerpać całe zgromadzenie liturgiczne. 
Czym różni się postawa od gestu? Postawa dotyczy układu całego ciała, gest 
zaś jego części: najczęściej głowy lub rąk. 
Postawy liturgiczne: 

 Postawa stojąca 
 Postawa klęcząca 
 Postawa siedząca 
 Leżenie krzyżem 
 Procesja 

Gesty liturgiczne: 
 Pokłon 
 Podnoszenie oczu 
 Pocałunek pokoju 

http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a1
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a2
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a3
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a4
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a15
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a5
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a6
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a7
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 Znak pokoju 
 Nałożenie rąk 
 Rozłożenie rąk 
 Złożenie rąk 
 Bicie się w piersi 
 Obmycie rąk 
 Znak krzyża 

 
Rozdział 1 

Postawy liturgiczne 
Postawa stojąca  

Postawa stojąca jest wyrazem uszanowania. 
Wszędzie na widok osoby wyżej postawionej 
przybiera się postawę stojącą. Podczas liturgii postawa stojąca jest 
zewnętrznym znakiem głębokiego uszanowania dla Boga jako najwyższego 
Pana (Mt 6,5; Mk 11,25; Łk 18,11; 22,46). 
Postawę stojącą przybierają także osoby pośredniczące między dwiema 
stronami. W szczególny sposób przysługuje ona liturgowi, jako pośrednikowi 
między społecznością wiernych a Bogiem. Stąd liturg (celebrans) stoi, gdy 
czyta słowo Boże i odmawia modlitwy. Stanie jest znakiem radości  
z odkupienia. Dlatego od czasów apostolskich w czasie sprawowania 
misteriów zbawienia, przyjmowano postawę stojącą, zwłaszcza w niedzielę 
(dzień zmartwychwstania) i w czasie wielkanocnym. 
W postawie stojącej Ojcowie Kościoła widzieli symbol świętej wolności 
dzieci Bożych. Uwolnione od grzechu i nie są już niewolnikami. Omawiana 
postawa stojąca oznacza też gotowość do działania w liturgii. 
Kiedy zachowujesz postawę stojącą?  

 Od początku Mszy Świętej aż do oracji włącznie. 
 Od wersetu "Alleluja" przed Ewangelią aż do zakończenia Ewangelii. 
 Podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej. 
 Podczas procesji z darami ofiarnymi. 
 Od wezwania kapłana "Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę...". 
 Podczas prefacji aż do "Święty, Święty ..." włącznie. 
 Po aklamacji "Oto wielka tajemnica wiary" aż do "Baranku Boży" 

włącznie. 
 Podczas Modlitwy po Komunii św. oraz obrzędów zakończenia. 

http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a8
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a9
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a10
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a11
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a12
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a13
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/#a14
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Postawa klęcząca  

Postawa klęcząca zarówno jako dłuższa postawa 
modlitewna, jak również chwilowy gest, w liturgii 
chrześcijańskiej oznaczała wielbienie Boga i była 
postawą typowo chrześcijańską.  
W Nowym Testamencie znajdujemy aż 59 wzmianek 
o przyjęciu postawy klęczącej. Miała ona trzy formy; 
padnięcie na twarz (Pwt 26,10; Joz 5,15; Mk 14,35), 
upadnięcie do stóp (Mk 1,40; Mk 10,17; Mt 17,14; 
Mt 27,29) i klęczenie (w Starym Testamencie: 2 Krn 
6,13; Ezd 9,5, a Nowym Testamencie: Dz 9,40; Dz 
20,36, Dz 21,5). Przykład modlitwy na klęczkach dał 
nam sam Chrystus Pan modlący się w Ogrodzie 
Oliwnym (Łk 22,41). Święty Szczepan - pierwszy 
męczennik Kościoła, oddaje swoje życie ukamienowany na klęcząco (Dz 
7,54-60). Już od IV w, przyklękano przed świętymi przedmiotami, jak: 
kościół, próg kościelny, ołtarz, krzyż oraz przed osobami, jak biskup czy 
kapłan, na znak szacunku. W tym samym okresie postawa klęcząca nabrała 
również znaczenia pokutnego i błagalnego. Stała się znakiem człowieka 
skruszonego poczuciem winy oraz znakiem prośby człowieka szukającego 
opieki i pomocy. Pokutny charakter tej postawy sprawił, iż niegdyś synody 
diecezjalne, a nawet Sobór w Nicei (325 r.) zakazywały w ogóle postawy 
klęczącej w Niedziele i w całym okresie paschalnym. Klękano natomiast  
w dni postne oraz w okresie Wielkiego Postu. Do przyjęcia postawy 
klęczącej, a następnie powstania zachęcał wezwaniem diakon.  W XI w. 
powstała herezja Berengariusza z Tours, archidiakona tamtejszego Kościoła. 
Zaczął on nauczać, iż chleb i wino  w trakcie Mszy pozostają w zasadzie tym, 
czym były, nie ulegają żadnej istotnej przemianie, a stają się tylko 
szczególnymi symbolami Ciała i Krwi Chrystusa. Reakcją wiernych był rozwój 
kultu Chrystusa obecnego w Eucharystii; klękanie znów stało się symbolem 
wielbienia Boga w pierwotnym znaczeniu. Dlatego klęczy się przy adoracji 
Najświętszego Sakramentu, przy modlitwie zanoszonej do Boga i podczas 
różnych nabożeństw, których głównym celem jest zawsze wielbienie Boga, 
niezależnie od ich charakteru.  Przez uklęknięcie człowiek wyraża swoją 
małość wobec Boga. Gest ten jest znakiem adoracji: pokornego uwielbienia 
Bożego Majestatu. Czytamy bowiem w liście św. Pawła do Filipian (Flp 2,6-
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11): "aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich 
i podziemnych". Dzisiaj klęczenie symbolizuje wielbienie Boga. Jest także 
znakiem usposobienia modlitewnego, pokutnego i błagalnego. Św. Hieronim 
uczył, by przyklęknieciu ciała towarzyszyło także "przyklęknięcie serca"  
- a więc należyte usposobienie wewnętrzne. Za papieżem Benedyktem XVI 
można powiedzieć: "Gdzie zanika postawa klęcząca, tam trzeba ponownie 
nauczyć się klękać" (kard. J. Ratzinger: Duch liturgii). Można jeszcze dodać; 
gdzie nie ma modlitwy na klęcząco, tam ustaje pobożność. 
Kiedy w czasie Mszy św. zachowujesz postawę klęczącą?  

 podczas Modlitwy eucharystycznej, po śpiewie: "Święty..." 
 na słowa: "Oto Baranek Boży ... Panie, nie jestem godzien..." 
 w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu 

Postawa klęcząca jest zasadniczą postawą w czasie sakramentu pokuty. 
Należy odróżnić postawę klęczącą od przyklęknięcia. Podczas przyklękania 
klęka się zawsze na prawe kolano i nie czyni się przy tym żadnych gestów, 
np. znaku krzyża. 
W czasie sprawowania Eucharystii 
kapłan przyklęka tylko trzy razy:  

 po podniesieniu Hostii w czasie 
konsekracji 

 po podniesieniu kielicha w czasie 
konsekracji 

 w czasie śpiewu Baranku Boży,  
a przed słowami: "Oto Baranek 
Boży..."  

Z kolei kapłan, wszyscy wierni i 
usługujący przyklękają w czasie Wyznania Wiary w uroczystość Bożego 
Narodzenia na słowa: "I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi 
Dziewicy i stał się człowiekiem". Jest to wyraz naszego szczególnego w tym 
dniu uczczenia tajemnicy Wcielenia. 
Kolanem należy wyraźnie dotknąć posadzki. Nie może to być tylko 
"dygnięcie". Klęka się zawsze twarzą do przedmiotu czci. Klękanie na dwa 
kolana jest wyrazem czci i hołdu wobec Pana Jezusa wystawionego do 
adoracji. Przyklękamy najpierw na prawe kolano, a potem dostawiamy do 
niego kolano lewej nogi. Wstajemy zaś najpierw lewą nogą. Nie klękamy na 
obydwa kolana równocześnie. 
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Postawa siedząca  

Pozycja siedząca według starożytnego zwyczaju przysługiwała urzędnikom, 
nauczycielom i sędziom jako znak władzy i godności (Ps 106,32; Mt 19,28; Łk 
4,20). Sam Chrystus siedząc nauczał w świątyni jerozolimskiej: Łk 2,46. 
Biskup zasiadał na swojej katedrze i z niej nauczał oraz przewodniczył 
liturgii. Podobnie czynił prezbiter. Sprawując sakrament pokuty kapłan 
zajmuje pozycję siedzącą na znak powagi urzędu sędziowskiego. Władzę 
sędziowską kapłan wykonuje w imieniu i w obecności Chrystusa. Diakoni nie 
zajmowali pozycji siedzącej.  Wierni w kościele nie 
zawsze siedzieli. Przez całe wieki w kościołach nie 
było ławek. W średniowieczu podczas długich 
nabożeństw wierni wspierali się na laskach różnego 
kształtu. Miejsca siedzące przewidziane były tylko 
dla duchowieństwa (stalle, sedilia). Siedzenia dla 
wiernych wprowadzili dopiero protestanci w swoich 
kościołach. Za ich przykładem poszli katolicy 
najpierw w krajach, w których było dużo 
protestantów, a później w całym Kościele 
powszechnym. Do ławek kościelnych katolicy dodali 
klęczniki (w protestanckich ich nie ma).  Instrukcja 
Stolicy Apostolskiej z 1964 r. pisze: "Wiernym należy 
wyznaczyć miejsca ze specjalną troską, aby oni i 
wzrokowo i duchowo mogli należycie brać udział w świętych czynnościach. 
Wypada, aby według zwyczaju postawić do ich użytku ławki lub krzesła", (nr 
98). Siedzenie jest także postawę słuchającego ucznia. Jest znakiem 
skupienia, przyjmowania i rozważania Słowa Bożego (Łk 2,46; 10,39; 1 Kor 
14,30; Dz 20,9).  W którym momencie siedzisz w czasie liturgii Mszy św.?  

 podczas czytań mszalnych (z wyjątkiem Ewangelii), psalmu 
responsoryjnego i kazania (homilii) oraz ciszy po kazaniu 

 podczas przygotowania darów ofiarnych (z wyjątkiem tych 
ministrantów, którzy podają ampułki) 

 podczas rozdawania Komunii św. (z wyjątkiem tych, którzy podają 
patenę) i chwili ciszy po Komunii św. 

 w czasie ogłoszeń parafialnych 
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Siedząc nigdy nie zakładamy nogi na nogę, nie wyciągamy ich przed siebie 
ani nie "bawimy się" stopami. W czasie postawy siedzącej dłonie spoczywać 
powinny na kolanach. Cdn.  

 

Nowy Rok Duszpasterski  
2018/2019 

„W MOCY BOŻEGO DUCHA” 

Wprowadzenie do programu  
Podobnie jak w poprzednich latach, poniższy materiał został 
opracowany w oparciu o program duszpasterski Kościoła w Polsce (szkic 
w załączniku). Obecny rok stanowi drugi etap dwuletniego programu, 
zatytułowanego „Duch, który umacnia miłość”. W roku 2017-2018 pod 
hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” odkrywaliśmy Osobę 
i dary Ducha Świętego. W roku 2018-2019 skoncentrujemy się na 
prawdzie o naszym powołaniu do misji w mocy Bożego Ducha.  
Oto propozycja tematów, na kolejne miesiące, które nas zatrzymają na 
wybranych zagadnieniach związanych z tematem roku.  
W grudniu, w kontekście przeżywania Świąt Wcielenia Syna Bożego, 
chcemy przypomnieć, że wciąż na nowo potrzebujemy poddawania 
naszego życia Duchowi Świętemu, aby kształtował w nas Jezusa.  
W styczniu pragniemy zaprosić do refleksji nad rolą Bożego Ducha w 
budowaniu jedności naszych wspólnot. W lutym natomiast chcemy się 
uwrażliwić na tę prawdę, że Duch Święty posyła z misją nie tylko 
każdego z nas pojedynczo, ale także jako wspólnotę. Marzec i okres 
Wielkiego Postu wydaje się być odpowiednim kontekstem do refleksji 
nad rolą Ducha Świętego w przyjmowaniu cierpienia, nad wymiarem 
apostolskim cierpienia oraz uwrażliwić nas na obecność osób starszych  
i chorych w naszych wspólnotach i środowiskach. W kwietniu –  
w okresie świętowania Paschy Chrystusa, pragniemy przypomnieć 
owoce działania Ducha Świętego w człowieku – człowieka 
przemienianego przez działanie Ducha i posyłanego z misją w Jego 
mocy. Majowe spotkanie, jak co roku, proponujmy poświęcić osobie 
Maryi, podkreślając Jej obecność w sercu Kościoła, rolę jaką w Nim 
pełniła i pełni. Pragniemy też – na wzór Maryi – ożywić świadomość 
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naszej obecności w życiu Kościoła, naszej jedności – z diecezją, z parafią, 
pomiędzy wspólnotami w Kościele.  
. 
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Nowenna  

do Dzieciątka Jezus 

W dniach od 16 do 24 grudnia 
będziemy trwać na nowennie 
przygotowując nasze serca do 
radosnego przeżycia świąt Bożego 
Narodzenia. 

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.  
 
 

Kolejny numer miesięcznika  

„Miłosierdzie i Miłość Jezusa”  

ukaże się 23 grudnia br.  

w IV Niedzielę Adwentu.  

Będzie to wydanie świąteczne, 

a w nim min.: 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 

(KOLĘDA) w naszej parafii. 
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Spowiedź przed  

świętami ! 

Spowiedź przed świętami Bożego 

Narodzenia będzie w czwartek   

20 grudnia: 

od godz. 8.30  do  10.00 
  przerwa od 10.00  do  10.45 

od godz. 10.45 do  12.15 
  przerwa od 12.15 do 15.00 

 od godz. 15.00  do 17.30 
 

Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwe 
słowo. Zebraliśmy 326 zł w październiku i 312 zł w listopadzie dar 

finansowy za gazetki. Te pieniążki przeznaczyłem na nagrody  

dla Dzieci, które uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych  

oraz zakupiłem materiały duszpasterskie na Roraty.  
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 Godzina urzędowania 
Poniedziałek – ks. Wacław od 19.00 do 19.30 

Wtorek – ks. Wacław od    7.45 do   8.30 
Środa – ks. Krzysztof  od 19.00 do 19.30 

Czwartek – ks. Krzysztof od    7.45 do   8.30 
Piątek – ks. Wacław od 19.00 do 19.30 

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie ;  

Tel.: 33 / 841 05 45;  Tel. kom.: 797279788 

http://www.ketypodlesie.pl/

