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        Miłosierdzie 
             i Miłość Jezusa                
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
Grudzień/styczeń                „Objawiła się Miłość”                             Nr 01/2020 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
„…Zesłał Bóg Syna swego,  
zrodzonego z niewiasty  
zrodzonego pod Prawem,  

aby wykupił tych,  
którzy podlegali Prawu,  
abyśmy mogli otrzymać  
przybrane synostwo.”  
                         Ga 4,4-5 
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OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO 

W wierszu zatytułowanym „Ojczyzna Boga” Roman Brandstaetter 
zapisał takie słowa: „Człowiek pewien, który był ojczyzną Boga, / skazał 
Go na wygnanie. / Bóg pochyliwszy smutnie głowę, / odszedł bez słowa, 
/ ale zawsze tęsknił za powrotem do człowieka, / który był Jego ojczyzną”. 
I oto nagle, po tylu tysiącach lat od tamtego nieszczęsnego wydarzenia 
opisanego na kartach Księgi Rodzaju, Bóg powraca do swojej ojczyzny. 
„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Czyni to, bo 
widzi, że Jego ojczyzna jest w opłakanym stanie, do którego doprowadziły 
ją grzech i śmierć, rozpanoszywszy się w niej po Jego wygnaniu. Dłużej 
już tego nie mógł znosić, dlatego powrócił. W misterium wcielenia nie ma 
więc nic z sentymentalizmu, jakim otoczyła go nasza ludowa pobożność. 
To Dziecię leżące w żłobie nie przychodzi tylko po to, aby się do nas 
przytulić, lecz przede wszystkim, by stoczyć śmiertelny bój o swoją 
ojczyznę, którą jest każdy z nas. Ono jest nie tylko „Emmanuelem” – 
„Bogiem z nami”, ale także „Jezusem” – czyli Bogiem, który zbawia. 
Bogiem, który „dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”. Bo kiedy Bóg 
wchodzi w życie człowieka, to nie tylko po to, aby z nim być, ale także po 
to, aby czegoś w jego życiu dokonać. Tę prawdę w symboliczny sposób 
ukazuje fakt, że po święcie Narodzenia Pańskiego dni zaczynają się 
wydłużać. Oto na świat przyszła Światłość ze Światłości, aby rozproszyć 
mroki, które ogarnęły Jej ojczyznę. Pasterka świeci więc blaskiem Wigilii 
Paschalnej. Znamienne jest, że kolekty obu tych celebracji rozpoczynają 
się podobnymi słowami. W Narodzenie Pańskie kapłan mówi: „Boże, Ty 
sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej 
światłości”,  a w Wielkanoc: „Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc 
jaśnieje blaskiem Zmartwychwstania Pańskiego”. W sposób szczególny 
uświadamiamy to sobie w czasie każdej Eucharystii, która prawdziwie 
jest misterium wcielenia. W niej spotykamy naszego Pana jako 
Emmanuela, a zarazem Jezusa, jednak można to dostrzec jedynie oczyma 
wiary. Wielkim znakiem dla pasterzy było po prostu ubogie Dziecko 
leżące w żłobie, a jednak wracali oni, wielbiąc i sławiąc Boga za to, co 
zobaczyli. Oczyma wiary musimy więc patrzeć na tego samego Chrystusa 
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narodzonego dzisiaj pod postaciami chleba i wina. Warto o tym pamiętać 
w kontekście kolejnego roku duszpasterskiego w Polsce, który tym razem 
przeżywamy pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. 

 

    Drodzy Parafianie! 
      

Niech Bóg obdarzy Was błogosławieństwem   

i wszelką łaską. Niech Wasze serca wypełni 

wiarą, która przenosi góry, nadzieją, która 

przezwycięża zwątpienie i miłością, która  

leczy rany. Niech w Waszych Rodzinach zniknie 

smutek, lęk, obawy i niepokój a zapanuje radość  

i szczęście. Niech Wasz Dom napełni się Bożym 

pokojem, by zgoda i przebaczenie  

jednały serca zwaśnione.  

Niech Bóg towarzyszy Wam  

na drogach codziennych  

obowiązków, trudów i zmagań, 

dając silne w sobie oparcie.    

     Z serdecznymi życzeniami  

i kapłańskim błogosławieństwem 

               ks. Wacław 

Boże Narodzenie  

25.12.2019 r. 
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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 

Boże znaki… 
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 Słowo-wyraz 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 nie. On jest pełnią relacji z Bogiem, 
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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. Oremus 
 

Święto Świętego Szczepana, diakona  

                                 i męczennika – 26 grudnia 
„Jezus powiedział do swoich 

Apostołów: „Miejcie się na baczności 
przed ludźmi. Będą was wydawać 

sądom i w swych synagogach będą was 
biczować. Nawet przed namiestników  

i królów będą was wodzić z mego 
powodu, na świadectwo im i poganom. 

Kiedy was wydadzą, nie martwcie się  
o to, jak ani co macie mówić. W owej 

bowiem godzinie będzie wam poddane, 
co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie 
mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie 

mówił przez was. Brat wyda brata na 
śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną 

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

Oddać życie za Chrystusa 
Tekst Ewangelii mówi nam dziś o losie uczniów Jezusa – o tym, że  

z Jego powodu będą prześladowani, ciągani przed namiestników  
i królów. Taka zapowiedź może rodzić niepokój. Grecki oryginał Ewangelii 
jest w tej kwestii jeszcze bardziej dosadny, podając: „dia to onoma mou” 
– „przez imię moje”. I rzeczywiście, jak przez imię Jezusa uczniowie mogą 
wyrzucać złe duchy i uzdrawiać chorych, tak przez Jego imię spadną na 
nich prześladowania i trudności. Nic dziwnego. Przecież imię Jezusa jest 
zarówno źródłem mocy w nas, jak i powodem nienawiści do nas – ze 
względu na to, że jesteśmy uczniami Pana. Czy to powód do lęku? 
Bynajmniej. W końcu Jego imię rozprasza każdą ciemność. W jego świetle 
możemy poruszać się bezpiecznie, wiedząc, że Pan jest z nami i nigdy nas 
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nie opuści. Dzisiejsza Ewangelia tylko pozornie zapowiada trudny  
i bolesny czas dla uczniów Chrystusa. W rzeczywistości bowiem jej 
przesłanie kryje w sobie wielkie pocieszenie i potężną, dającą poczucie 
bezpieczeństwa obietnicę. Cóż z tego, że synowie tego świata mogą 
odebrać nam doczesność, skoro nigdy nie zdołają sięgnąć po naszą 
wieczność? Ta bowiem na zawsze pozostaje w ręku Pana jako ostateczny 
dar dla tych, którzy pozostają Mu wierni. Świadomość tej tajemnicy jest 
źródłem naszej nadziei i pozwala zaufać Bożemu słowu. W konsekwencji, 
nawet jeśli przyjdzie nam uciekać z miasta do miasta, możemy mieć 
pewność, że Bóg o nas nie zapomni i pośpieszy nam z pomocą. Oremus 

Święto Świętej Rodziny – 30 grudnia 2018 r. 

Mt (2,13-15.19-23). 
Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się 
Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego 

Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; 
bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On 

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

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

Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie 
Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę  
i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei 

panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się 
tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się  

w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak 
miało się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”. 

Daleko od domu 

Wyruszając w drogę do Betlejem, aby wziąć udział w spisie ludności 
ani Józef, ani brzemienna Maryja prawdopodobnie nie spodziewali się, 
że dopiero po latach powrócą do swej miejscowości. Przedziwny układ 
zdarzeń sprawił, że zamiast udać się z powrotem do Nazaretu, znaleźli się 
w Egipcie. Dopiero z perspektywy czasu można dostrzec, jak głęboki sens 
miała ta trudna i z pozoru niezrozumiała sytuacja. I nie chodzi tylko  
o zwykłe ocalenie – o konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Maryi  
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i Bożemu Dzieciątku. Ewangelista Mateusz podaje, że Święta Rodzina 
pozostawała w Egipcie, dopóki żyli ci, którzy nastawali na życie Jezusa. 
Grecki oryginał Ewangelii stosuje w tym miejscu słowa „zētountes tēn 
psychēn” – „szukający życia (duszy)” Jezusa. To bardzo głęboka myśl. 
Można bowiem życia poszukiwać po to, aby je zniszczyć, przerwać, 
zdusić. Można również pragnąć jego rozkwitu, wzrostu i doskonałości. 
Nie chodzi przy tym wyłącznie o fizyczny zamach na doczesne życie 
naszych braci i sióstr – zarówno tych wielkich, jak i tych najmniejszych. 
Chodzi także o zabijanie Bożego życia w sobie, którego wielokrotnie i na 
różne sposoby się dopuszczamy. Dzieje się tak zawsze, gdy w imię 
celebrowania pochwały życia z rozmysłem i świadomie wybieramy drogi 
odległe od Bożych szlaków i w naszych życiowych wędrówkach 
odwracamy się od Pana. Tymczasem św. Józef, ziemski opiekun Jezusa, 
przez swój heroizm i posłuszeństwo w podążaniu za głosem Boga stał się 
patronem tych, którzy w sposób autentyczny opowiadają się za życiem  
i potrafią mądrze je chronić. Obyśmy w naszych ziemskich wyborach 
zawsze podążali obraną przez niego ścieżką.                                   Oremus 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi – 
 1 stycznia 2020 r.  

„Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli 
Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je 

ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym 
Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, 

co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.”  

Łk 2,16 - 21 

Matka Boga-człowieka 
W Nowy Rok czytamy Ewangelię o nowym 

życiu. Maryja urodziła Syna. Niemowlę położyła  
w żłobie. Wokół nowego życia dzieją się 
wydarzenia, które nie mieszczą się w ludzkiej 

głowie. Prości pasterze pracujący w okolicy przeżywają epifanię. Widzą 
na własne oczy anioła i słyszą niewiarygodną nowinę: w malutkim 
Betlejem narodził się Zbawiciel. Jest to wyczekiwany przez Izrael Mesjasz, 
Pan. Pasterze, poruszeni widzeniem, idą natychmiast do Betlejem. Mają 
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szukać niemowlęcia w stajni, w żłobie. Bez trudu trafiają do celu.  
Z przejęciem opowiadają, co usłyszeli od anioła. Maryja słucha  
z uwagą pasterzy, którzy przynoszą Jej wiadomości od samego Boga. Od 
anielskiego zwiastowania w Nazarecie minęło dziewięć miesięcy. Wtedy 
usłyszała, że urodzi Syna wielkiego, Syna Najwyższego, urodzi Króla! 
Tymczasem układa Syna w żłobie, w brudzie i zimnie, pomiędzy 
zwierzętami. Zbawiciel przychodzi na świat daleko od królewskich 
pałaców i ociekającej złotem świątyni. Relacja pasterzy potwierdza 
jednak, że wszystko jest pod opieką Boga, Najwyższy nad wszystkim 
czuwa, choć po ludzku Jego logika jest trudna do przyjęcia. Bóg rodzi się 
jako niemowlę złożone do żłobu, aby ludzie pogrążeni w mroku otworzyli 
przed Nim to wszystko, co jest w nich ciemne, ubogie, brudne i zimne. 
Bóg pragnie właśnie tam się narodzić i tam pragnie ogłosić swoje 
królowanie! To, co w moim sercu jest najbardziej ciemne i zimne, 
najbardziej potrzebuje miłości i pokoju. Poproszę Maryję, aby złożyła 
swojego Syna w to miejsce we mnie, które najbardziej przypomina 
odrażającą stajnię, aby Bóg uczynił w nim miejsce swoich narodzin  
i mojego nowego życia.                                                                         Oremus  

 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim  
– 5 stycznia 2020 r. 

J (1,1-18). Na początku było Słowo, a Słowo było  
u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku  u 
Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie 
stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci  
i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany 
przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz 
został posłany, aby zaświadczyć o światłości. (…). 
 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.  
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i 
prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła 
w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, 
który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, 
gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności 
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wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem 
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. 

Słowo stało się Ciałem 

Prolog Janowy zaprasza do wejścia w tajemnicę Boga. Cała Ewangelia 
według św. Jana ukazuje wewnętrzne życie Trójcy Przenajświętszej. Jan 
zaczyna od początku wszystkiego, czyli od Słowa. Słowo to Jezus. On jest 
słowem Ojca. Był na początku, to znaczy, że był przed wszystkim: przed 
aniołami, przed początkiem świata, przed Wielkim Wybuchem, przed 
powstaniem galaktyk i naszej planety, przed roślinami, zwierzętami, 
człowiekiem. Był przed wszystkim, bo Ojciec to wszystko uczynił przez 
Niego i dla Niego. Dalej Jan prowadzi jeszcze bardziej w głąb Trójcy 
Świętej: „Słowo było u Boga”. Bibliści tłumaczą to zdanie: Słowo było 
zafascynowane Bogiem, Słowo było blisko Boga, Słowo było zwrócone ku 
Bogu. W tych tłumaczeniach wyczuwa się, że między Bogiem i Słowem 
jest miłosna, dynamiczna więź, która „wychyla” Słowo ku Bogu. W tej 
więzi miłości można doszukiwać się tajemnicy Ducha Świętego W tym 
jednym zdaniu Jan Ewangelista zawarł najgłębszą tajemnicę życia Boga  
i mojego życia. Historia Słowa jest moją historią. Bóg mi ją dziś opowiada. 
Zanim zacząłem istnieć pod sercem mamy, byłem już noszony w sercu 
Słowa, które było na początku. Bóg Ojciec mówił moje imię Słowu,  
a Słowo wypowiadało to imię Ojcu. Zostałem stworzony w miłości między 
Ojcem a Synem. Dlatego wewnątrz mnie jest takie miejsce, które św. 
Paweł nazywa świątynią Ducha Świętego. Poproszę Ducha Świętego, aby 
prowadził mnie w głąb Trójcy Świętej, która żyje we mnie.  Oremus 

Objawiła się prawdziwa Miłość 
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Uroczystość Objawienia Pańskiego „Trzech Króli” 
– 6 stycznia 2020 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 

Niespodziewany Król… 
  Wszystkie wydarzenia z Mateuszowej Ewangelii krążą wokół 
Dziecięcia. Bóg staje się dzieckiem. Jak każde dziecko jest bezbronny  
i zależny od innych. Wywołuje skrajne uczucia – od miłości, nadziei  
i fascynacji po frustrację, strach i agresję. Pełni nadziei i fascynacji są 
mędrcy ze Wschodu, którzy zmierzają do Betlejem. Idą do małej 
miejscowości oddalonej o 7 km od Jerozolimy. Chcą powitać 
nowonarodzonego Króla. Zdumiewające jest to, że poganie wyruszają 
jako pierwsi, aby oddać cześć Jezusowi. Nie znają zapewne Tory ani 
proroctw mesjańskich. Znają się na astronomii i idą za gwiazdą 
obwieszczającą narodziny wielkiego Króla. Przeszli 1000 km, aby pokłonić 
się Dziecku. Widok bydła, brudu i zimna ich nie zniechęca. Wiedzą, że ten 
chłopczyk w bydlęcym żłobie to Król, do którego prowadziła ich 
tajemnicza gwiazda. Tak Bóg do Słowa Bożego prowadził osoby, które nie 
znały pism Starego Testamentu. Przychodzą do Dziecka z szacunkiem  
i troską, co wyrażają w złożonych darach. W tym samym czasie ludzie  
w Jerozolimie przeżywają frustrację i strach: król Herod, arcykapłani, 
uczeni ludu. Znają doskonale pisma. Arcykapłani cytują Herodowi 
proroctwo o Betlejem i o narodzinach władcy, który będzie pasterzem 
Izraela. Jednak nikt z Jerozolimy nie wyrusza w drogę do Betlejem, 
chociaż to niedaleko. Król narodu oczekującego na przyjście Mesjasza nie 
cieszy się z wieści, którą przynoszą mędrcy i którą od wieków niosły 
święte Pisma. Pada na niego blady strach, który ostatecznie przerodzi się 
w agresję. Przestraszył się Dziecka. Herod jako król, arcykapłani i uczeni 
w Piśmie nie zdali egzaminu w momencie przyjścia Zbawiciela. „Stali się 
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– jak pisał św. Augustyn – niczym kamienie milowe: dali wskazówki 
wędrowcom, będącym w drodze, sami natomiast pozostali bezwładni  
i nieruchomi”. Poproszę dziś Maryję, aby wymodliła mi łaskę wyjścia ze 
wszystkich moich lęków związanych z życiem, abym nie trwał w nich jak 
Herod, ale z radością mędrców wyruszył w drogę na spotkanie 
Nowonarodzonego. Oremus 

Święto Chrztu Pańskiego – 12 stycznia 2020 r. 
 „Mt (3,13-17). Jezus 

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

powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja 
potrzebuję chrztu od Ciebie,  

a Ty przychodzisz do mnie?”. 
Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz,  

bo tak godzi się nam wypełnić wszystko,  
co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. 

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast 
wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad 

Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego 
zstępującego jak gołębica i przychodzącego 

nad Niego. A oto głos z nieba mówił: „Ten 
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. 

    Początek misji zbawienia świata 
Bóg Ojciec zachwyca się swoim Synem: „Ten jest mój Syn umiłowany,  
w którym mam upodobanie”. Czym Syn Boży poruszył nad Jordanem 
serce Ojca? Jezus stanął w kolejce po chrzest z grzesznikami. Ten, który 
jest święty i nieskalany żadnym grzechem, ustawia się w jednym szeregu 
z innymi dziećmi Boga, którym zagraża śmierć z powodu grzechu. Jezus 
nie odpycha ich, nie gardzi nimi, nie brzydzi się. Staje pomiędzy nimi jak 
brat. Kiedy przychodzi Jego kolej na chrzest, wchodzi do wód Jordanu 
brudnych od ludzkiego grzechu. Bierze ten brud na siebie i zaniesie go aż 
na Golgotę. Na krzyżu zgładzi grzech, wybawiając całą ludzkość od winy  
i kary. Od śmierci Jezusa i Jego wskrzeszenia przez Ojca każdy chrzest 
staje się głęboko osobistym przyjęciem Zbawiciela i zbawienia. Jest 
sakramentem ocalenia, niezwykłą łaską otwierającą nas na bycie 
umiłowanym dzieckiem Ojca, bratem Jezusa, mieszkaniem Ducha. Dzięki 
Jezusowi, który jest umiłowanym Synem Ojca, ja także mogę usłyszeć 
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mówiącego do mnie Boga: „Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie”. Będę dziś z radością i wolnością dziecka cieszył się moim 
Ojcem i przypominał sobie Jego słowa zachwytu nade mną. Oremus 

II Niedziela Zwykła – 19 stycznia 2020 r. – Rok A 
J (1,29-34). Jan zobaczył podchodzącego 

ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata.  

To jest Ten, o którym powiedziałem:  
≪Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie 

przewyższył godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie≫. Ja Go przedtem nie znałem, 

ale przyszedłem chrzcić wodą 
w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. 

Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba 
jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym 

chrzcił wodą, powiedział do mnie: ≪Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego 
i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym≫. Ja to ujrzałem i daję 

świadectwo, że On jest Synem Bożym”. 

Dla objawienia się Jezusa …. 
Jan był największym ascetą w całym Izraelu. Żył na modlitwie, 
prawowiernie i ubogo. Był pierwszym, który mógłby ulec złudzeniu 
samozbawienia ze względu na swoją sprawiedliwość. Nie skupiał się 
jednak na sobie, ale wyczekiwał Baranka Bożego, który odkupi go  
i wszystkich ludzi z grzechu świata. Ascetyczne życie nie prowadziło Jana 
do samousprawiedliwienia, ale było drogą, na której Ojciec prowadził go 
do Jezusa. Na pustyni Jan wsłuchiwał się w głos Boga, zapewniający go, 
że niebawem zobaczy Tego, który chrzci Duchem Świętym. Gdy zobaczył 
nadchodzącego Jezusa, natychmiast wskazał Go jako Baranka Bożego,  
o którym słyszał od Ojca. Staje się świadkiem przychodzącego Zbawiciela, 
łagodnego, niewinnego i mądrego. Jan w Baranku ujrzał nadzieję dla 
siebie i dla całej ludzkości. Baranek zabrał od człowieka grzech, aby ten 
grzech zgładzić na ołtarzu ofiary krzyża. Dzięki Janowi wielu zobaczyło  
w Jezusie Baranka Bożego i poszło za Nim. Jednak byli też tacy, którzy 
pragnęli przez swoją doskonałość dostąpić zaszczytów i bez niczyjej łaski 
usprawiedliwić siebie. Dla tych Zbawiciel był przeszkodą. Nie przyjęli  
w Jezusie Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata, a uczynili z Niego 
kozła ofiarnego, któremu przypisali własne grzechy i zabili Go za nie. 
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Poproszę dziś Ojca, aby bronił mnie przed myślami, które oskarżają 
innych za moje grzechy. Będę prosił o radość spotkania Baranka Bożego 
w czasie Eucharystii. Ocalony przez Baranka, będę wskazywał Go tym, 
którzy jeszcze cierpią z powodu życia w grzechu. Oremus 

III Niedziela Zwykła – 26 stycznia 2020 r. – Rok A 
Mt (4,12-23). Gdy Jezus posłyszał, że Jan został 
uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak 

Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum 
nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona  

i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka 
Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na 
drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, 
który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie  

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło 
światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: 

„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo 
niebieskie”. Przechodząc obok Jeziora 

Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem i brata jego, Andrzeja, 
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną,  

a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc 
stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, jak  

z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni 
natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając  

w tamtej szych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie  
i lecząc wszelkie choroby  i wszelkie słabości wśród ludu. 

Jezus z miłością nas dźwiga 

Pan Bóg jest wierny swojemu słowu. Mieszkańcy Kafarnaum żyjący na 
pograniczu ziem Zabulona i Neftalego nie raz słyszeli w synagodze 
zapowiedź niezwykłych wydarzeń, które obiecuje im Bóg przez proroka 
Izajasza. Czekają już ponad 500 lat na „światło wielkie”. Żyją daleko od 
Jerozolimy, od złotych świeczników świątyni i dymowa kadzidła. Czas 
osłabia ich czujność. Przyzwyczaili się już do pogardy Judejczyków, którzy 
uważali Galilejczyków za mieszkańców cienistej krainy śmierci. Jednak 
tego dnia doczekali się obietnicy Boga. Jezus, światło wielkie, wschodzi 
nad nimi w zwykły, powszedni dzień życia. Najpierw wchodzi  
w codzienność rybaków, którzy umęczeni całonocną pracą krzątają się 
wokół sieci i cuchnących rybami łodzi. Jezus powołuje tych, których 
wcześniej wspólnie z Ojcem i Duchem wybrał sobie na uczniów. Powołuje 
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spojrzeniem, którym przenika rybaków do głębi ich serc. Mają poczucie, 
że Mistrz doskonale zna ich wewnętrzny stan i całą historię życia.  
W oczach Jezusa widzą przyjęcie i akceptację. Mają pewność, że nad ich 
wewnętrznymi ciemnościami i krainami śmierci wschodzi światło 
zapowiedziane przez Izajasza. Nie mogą oprzeć się tej nadziei, 
natychmiast zostawiają łodzie i idą za Jezusem. Słyszą wyraźnie cel swojej 
nowej misji: mają łowić ludzi. Ci, którzy wcześniej łowili żywe ryby, aby je 
zabić, teraz mają łowić umarłych ludzi, aby ich ożywić. Jezus zaprasza 
rybaków do nowej jakości życia. W zwykły dzień, daleko od Jerozolimy, 
Bóg dopełnił swojej obietnicy, zaczynając od nikomu nieznanych 
rybaków. Proroctwo Izajasza Bóg wypełnia dziś w moim życiu. Jezus 
wchodzi w moją codzienność, aby rozświetlić wszelkie ciemności  
i powołać mnie. Przypomnę sobie pierwsze chwile mojego powołania, 
pierwsze spojrzenie Jezusa i pierwsze: „Pójdź za Mną”. Pozwolę swojemu 
sercu jeszcze raz poczuć emocje początków. Będę się modlił: „Panie, 
pociągnij mnie do nowego życia”. Oremus 
 

Intencje mszalne – święta Bożego Narodzenia: 
 

Środa 

25.12.2019 

Uroczystość Bożego Narodzenia 

7.00 † Helena i Edward z córką Jadwigą 

9.00 
1. † Zbigniew Stuglik (P)  

2. † Karol i Tekla Fabia z rodzicami 

11.00 
1. † Jan Mierzwa  

2. † ks. Wiktor Fabia z rodzicami i rodzeństwem 

17.00 † Marian Hrapkowicz w 11 r. śm. 

Czwartek 

26.12.2019 

Święto św. Szczepana, diakona i męczennika 

7.00 † Grzegorz Dźwigoń w 2 r. śm. 

9.00 
1. † Szczepan Baścik (P)  

2. † Kazimierz Zieliński 

11.00 
1. O potrzebne łaski dla Tadeusza 

2. † Franciszek Wadoń (P)  

3. W int. chorych, cierpiących i samotnych 

Piątek 
27.12.2019 

7.00 † Jan Dyrduła (P) 

18.00 † Ryszarda Hrapkowicz w 10 r. śm. 

Sobota 
28.12.2019 

7.00 
1. † Stefania i Władysław Zając  

2. † Ernestyna Mydlarz (P) 
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29.12.2019 

V Niedziela 

Niedziela Świętej Rodziny 

7.00 † Jan i Helena Majka z synem Władysławem 

9.00 
1. † Eugeniusz i Genowefa Kasolik z rodzicami  

2. † Adam Foks 

11.00 
1. W int. modlących się o zdrowie dla Stanisława 

2. † Franciszek Wadoń (P)  

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

Poniedziałek 
30.12.2019 

7.00 
1. † Ernestyna Mydlarz (P) 

2. † Jan Dyrduła (P) 

Wtorek 
31.12.2019 

15.00 
Godzina Miłosierdzia i nabożeństwo  

na zakończenie starego roku 

15.30 
Msza święta: 
† Marian Chmiel w 4 r. śm. 
† Kazimierz Domasik w 4 r. śm. 

Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Adam Lechman – Salwatorianin  

z Bielska-Białej w II połowie grudnia 2019 r. = 10 int. za śp. + Józefa Zemana 

Intencje na miesiąc styczeń 2020 r. 
 

01.01.2020 
Środa 

 

Apel 
Maryjny 

20.45 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

7.00 † Edward Tatoń w 7 r. śm. 

9.00 1. † Franciszek Wadoń (P) 

11.00 
1. O Boże błog. w pewnej intencji i opiekę Matki 
Bożej w rozwiązaniu trudnych spraw 
2. W int. Parafian 

17.00 † Stefan Krawczyk z żoną Emilią 

I Czwartek 
02.01.2020 

7.00 † Mieczysław Pudełko w 5 r. śm.  

18.00 † Joanna Byrska 

I Piątek 
03.01.2020 

7.00 † Tomasz Gabryś (P) 

18.00 
1. † Jan Wójcik  
2. † Czesław Kubik  

I Sobota 
04.01.2020 

7.00 
1. † Antoni Handzlik w 2 r. śm. 
2. † Józef Matusiak (P) 

I Niedziela 

05.01.2020 

II Niedziela Po Narodzeniu Pańskim 

7.00 
† Michalina Bogacz w 50 r. śm. z mężem 
Stefanem 

9.00 
1. † Piotr Mydlarz 
2. † Edward Wawak w 5 r. śm.  

11.00 1. † Ryszarda Hrapkowicz w 10 r. śm. 
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2.  W int. Parafian 

17.00 † Ernestyna Mydlarz (P) 

Poniedziałek 

06.01.2020 

Uroczystość Trzech Króli 

7.00 † Mieczysław Borak z synem 

9.00 
1. † Józef i Anna Kaleka z synami i synową 
2. † Helena Stanclik (P) 

11.00 
1.† Zofia JACEK z mężem Franciszkiem i synem 
Tadeuszem 
2.  W int. Parafian 

Wtorek 

07.01.2020 

 7.00 O zgodę i Boże błog. w rodzinie 

18.00 
† Za zmarłe Członkinie III Róży Kobiet Jadwigi 
Chowaniec 

Środa 
08.01.2020 

7.00 † Krystyna Zaręba (P) 

18.00 † Małgorzata Skudrzyk (P) 

Czwartek 
09.01.2020 

7.00 † Zbigniew Matachowski (P) 

18.00 † Helena Stanclik (P) 

Piątek 
10.01.2020 

7.00 † Janina Baścik (P) 

18.00 
1. † Anna Matejko z mężem i córką Krystyną 
2. † Stanisław Sadlik (P) 

Sobota 
11.01.2020 

7.00 † Marian Dybał (P) 

18.00 † Maria Młocek (P) 

II Niedziela 

12.01.2020 
 

  

Niedziela Chrztu Pańskiego 

7.00 † Za zmarłych Członków I Róży Mężów Jana Fabii 

9.00 † Władysław Gibas w 3 r. śm. 

11.00 
1. W int. Parafian  
2. † Jan i Emilia Kołodziejczyk 

17.00 
W int. Jubilatów Barbary i Krzysztofa z ok. 40 r. 
Ślubu dziękując za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze błog. i opiekę Matki Bożej 

Poniedziałek 

13.01.2020 

7.00 † Anna Soja (P) 

18.00 † Tomasz Gabryś (P) 

Wtorek 
14.01.2020 

7.00 † Halina Graś (P) 

18.00 † Małgorzata Skudrzyk (P) 

Środa 
15.01.2020 

7.00 † Jan Wójcik (P) 

18.00 † Ernestyna Mydlarz (P) 

Czwartek 

16.01.2020 

7.00 
W int. Ojca świętego i Ojczyzny XII Róży Kobiet 
Marii Dusik 

18.00 † Franciszka Fabia w 1 r. śm. 

Piątek 
17.01.2020 

7.00 † Kazimiera Prus (P) 

18.00 
1. † Feliks Foryś z bratem i rodzicami 
2. † Aleksander Szuta (P) 
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Sobota 

18.01.2020 

7.00 † Józef Matusiak (P)  

18.00 O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia 

 

III Niedziela 

19.01.2020 

 
 

II Niedziela Okresu Zwykłego 

7.00 † Tadeusz i Dominika Mleczko w r. śm. 

9.00 
1. † Czesław Woliński w 10 r. śm. 
2. O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla dzieci  
i wnuków  

11.00 
1. † Janina Jędrzejko w 16 r. śm. 
2.  W int. Parafian 

17.00 † Jan Dyrduła (P)  

Poniedziałek 
20.01.2020 

7.00 † Maria Młocek (P) 

’18.00 † Emilia i Stanisław Jędrzejko 

Wtorek 
21.01.2020 

7.00 † Janina Baścik (P) 

18.00 † Kazimierz Kasolik 

Środa 
22.01.2020 

7.00 † Stanisław Sadlik (P) 

18.00 † Stefania Baron z mężem i synem  

Czwartek 
23.01.2020 

7.00 † Marian Dybał (P) 

18.00 † Tomasz Gruca 

Piątek 

24.01.2020 

7.00 † Kazimiera Prus (P) 

18.00 † Zbigniew Matachowski (P)  

Sobota 
25.01.2020 

7.00 † Jan Wójcik (P) 

18.00 
W int. Jubilatów Małgorzaty i Mariana z ok. 20 r. 
Ślubu dziękując za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze błog. i opiekę Matki Bożej           

Niedziela 

26.01.2020 

 
Początek  

Ferii  

Zimowych 

III Niedziela Okresu Zwykłego 

7.00 
O zdrowie i Boże błog. dla IV Róży Kobiet Marii 
Drożdż 

9.00 

1. † Ks. Wiktor Fabia z rodzicami i rodzeństwem 

2. † Katarzyna Pyrda z mężem Franciszkiem  
  zięciem Feliksem i siostrą Anielą 

11.00 
1. † Władysław i Ludwika Bies 
2. W int. Parafian  

17.00 † Leona Lach w 1 r. śm. 

Poniedziałek 
27.01.2020 

18.00 † Józef Matusiak (P) 

Wtorek 
28.01.2020 

7.00 † Tomasz Gabryś (P)  

Środa 
29.01.2020 

18.00 † Benita Biniak i Urszula Klimczak 

Czwartek 
30.01.2020 

7.00 † Eugeniusz Jędrzejko 



 

St
ro

n
a1

8
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Piątek 

31.02.2020 
18.00 † Anna i Jan Kasolik  

I Sobota 

01.02.2020 
8.00 † Helena Stanclik od VII Róży Kobiet 

Niedziela 

02.02.2020 

 
Święto 

Ofiarowania 

Pańskiego  

 

IV Niedziela Zwykła rok A 

7.00 † Helena Weźranowska z mężem 

9.00 
1. † Władysława Matusiak z synem Józefem 
2. † Alojzy Adamski w 35 r. śm. z żoną 

11.00 
1.  O zdrowie i Boże błog. dla IV Róży Kobiet 
Jadwigi Chowaniec 
2.  † Kazimierz Bieda z rodzicami 

17.00 † Maria Mleczko z mężem Marianem 

 

FERIE ZIMOWE 

Poniedziałek - 27.01.2020 † Maria Piznal (P) 

Wtorek - 28.01.2020 † Marian Tatoń (P) 

Środa - 29.01.2020 † Marian Tatoń (P) 

Czwartek - 30.01.2020 † Maria Piznal (P) 

Piątek - 31.02.2020 † Marian Tatoń (P) 

Sobota - 01.02.2020 † Maria Piznal (P) 
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Styczeń 2020 
01.01.2020 r. – IV Róża Kobiet Marii Drożdż 

05.01.2020 r. – V Róża Kobiet Marii Dusik 

06.01.2020 r. – VI Róża Kobiet Marii Baścik 

12.01.2020 r. – VII Róża Kobiet Kazimiery Góralczyk 

19.01.2020 – VIII Róża Anny Wawak 

26.01.2020 – IX Róża Grażyny Żurek 

Luty 2020 
02.02.2020 – X Róża Anny Baron 

09.02.2020 – XI Róża Marii Kozieł 

16.02.2020 – XII Róża Marii Dusik 

23.02.2020 – I Róża Mężów Jana Fabii 
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  Mały  
         Apostoł                                                 
 

Drogie Dzieci! 
W piątek 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, 16 grudnia  

odbył się konkurs  

na najpiękniejszy  

lampion roratni.  

Dzieci z najpiękniejszymi  

lampionami  

zostały nagrodzone.   

Zdjęcia umieszczone  

zostały na kolejnych  

stronach gazetki. 

Powoli przygotowujemy się  

do przeżycia świąt  

Bożego Narodzenia.  

Życzę wszystkim  

Dzieciom wielu łask 

 Bożych od Małej Dzieciny.                                   

Pozdrawiam ks. Wacław            
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                                                                                                      Mikołaj odwiedził  

                                                                                                                nasze dzieci. 
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Konkurs na  

                                                                                                      najpiękniejszy 

                                                                                                              lampion 
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Krzyżówka dla Dzieci 01/2019 
 

Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 12/2019 jest hasło: 

„Pewne prawdy nie mijają, 

powracają do ludzi wciąż”. 

Nagrodę wylosowała  

    Anna Wiśniowska  

    oraz Kacper Kościółek.  

Rozwiązanie krzyżówki  

nr 01/2020 proszę nadsyłać 

do 19 stycznia b.r. na adres mailowy: 

ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. Dla 

wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.: „Ziemia 

Święta”.  Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław  

Poziomo: 
1) obrabiane na gorąco 4) nocny wypoczynek 6) goryl lub szympans 8) ostry, prosty 
lub rozwarty 9) stado wilków 10) ośrodek turystyczny położony w Beskidzie 
Śląskim 11) harcerski batalion Armii Krajowej biorący udział w powstaniu 
warszawskim 13) doskonałość 14) kula ziemska 15) odpowiada w lesie  
16) solenizantka z 9 sierpnia 19) setna część złotego 21) źródło 22) okres w 
dziejach 23) dźwięk kończący rundy bokserskie 26) zmaganie 29) zbójnik tatrzański 
30) iglaste lub liściaste 31) ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej 
społeczności 32) uczona, poszukiwaczka 33) wehikuł czarownicy 
Pionowo: 
1) produkty spożywcze 2) zabawka puszczana w powietrze 3) ozdoba kolekcji  
4) w powieści opiekował się Nel 5) polski samochód dostawczy 6) autor „Pana 
Tadeusza” 7) wyparty przez papier 12) twórca Ołtarza Mariackiego 15) Włoszka, 
Niemka lub Bułgarka 17) przed oczami telewidza 18) największy kontynent 20) 
1/60 minuty 24) kamień szlachetny w pierścionku 25) w parze z Pawłem 26) złoty 
w kulturze polskiej 27) dokumenty w archiwum 28) wigilijny solenizant 
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Krzyżówka dla dorosłych 01/2020 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla 
dorosłych z gazetki  

nr 12/2019 "Miłosierdzie  
i Miłość Jezusa" jest hasło: 

"Znajdziecie niemowlę 

owinięte w pieluszki" 
Nagrodę wylosowali:  
 Bartłomiej Puchała  
i Grzegorz Przygoda. 

Gratulujemy!  
Hasło z krzyżówki nr 01/2020 proszę 

nadsyłać do 19.01.2019, na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. 

Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Najciekawsze Miejsca 
Święte w Polsce”.  Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  

                                                                                   ks. Wacław 
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Hasło: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dla tych, co lubią myśleć… 
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Kącik humoru  
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Przedświąteczna wyprzedaż 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niech się pan    

    nie martwi. 

Do świąt 

zdążymy 

- mówi fryzjer 
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Kilka słów wdzięczności 
Pragnę podzielić się radością z moimi parafianami oraz gośćmi, 

którzy tak licznie nawiedzają naszą świątynię nie tylko w niedziele  

i święta, lecz także w tygodniu, by uczestniczyć w osobistej i wspólnej 

modlitwie. Dzięki Wam, uczestniczącym w Liturgii Mszy świętej oraz 

w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem możemy tworzyć 

wspólnotę wiary, w której każdy może liczyć na życzliwość, dobroć  

i wsparcie. Dzieląc się moją radością pragnę wyrazić, tak jak potrafię, 

moje podziękowanie: 

- Dziękuję szczególnie Leśnym Dziadkom i panom z Rady 

Parafialnej, którzy na każdą prośbę przybywają z pomocą. Dziękuję 

im za każdą wykonaną pracę w kościele i wokół kościoła.  

- Dziękuję paniom sprzątającym kościół, które mimo swoich 

obowiązków znajdują czas, aby dbać o piękno naszej świątyni.  

- Dziękuję panom Piotrowi i Staszkowi za ofiarowanie kwiatów 

do ołtarza z okazji świąt i innych okoliczności.  

- Dziękuję osobom dbającym i pielęgnującym kwiaty przy 

ołtarzu. Dziękuję tym, którzy dbają o wystrój ołtarza i świątyni.  

- Dziękuję Służbie Liturgicznej Ołtarza (Lektorom i Ministrantom) 

za każdą ich pomoc okazaną kapłanom.  

- Dziękuję naszym Strażakom, którzy zawsze chętnie przybywają, 

aby nas wesprzeć w różnych dziełach.  

- Dziękuję panom za pomoc w koszeniu trawy przy kościele  

i kaplicy oraz za oczyszczenie terenu kościelnego z liści.  

- Dziękuję wszystkim, młodym i starszym parafianom, którzy 

pomogli w przygotowaniu gościny dla pątników pielgrzymujących  

z Bielska - Białej do Łagiewnik.  



 

St
ro

n
a3

4
 

- Dziękuję tym parafianom, którzy cały rok troszczą się  

o kapliczkę Matki Bożej na Leśnej przy torach. 

- Dziękuję wszystkim parafianom i gościom, którzy hojnie 

składają ofiarę pieniężną na tacę w niedziele i święta. Dzięki waszej 

ofiarności możemy nie tylko utrzymać kościół i plebanię, ale także 

podejmować prace remontowe na plebanii. Pragnę podzielić się tym, 

jakie inwestycje udało się zrealizować do dziś.  

W roku 2018:  

 - odmalowano pomieszczenia na parterze w jadalni, kuchni oraz  

    w łazience i pokojach w mieszkaniu gościnnym. 

 - został zakupiony materiał na remont dachu plebanii.  

W roku 2019: 

1. W piwnicy: 

- Remont dwóch pomieszczeń, 

- Wymiana instalacji elektrycznej w kilku pomieszczeniach, 

- Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy, 

- Wymiana części instalacji grzewczej i gazowej. 

2. W Kancelarii parafialnej:  

- Montaż nowego grzejnika + poprawki instalacji grzewczej, 

- Malowanie kancelarii, 

- Wyposażenie kancelarii w nowe meble, karnisz i lampę oraz  

w fotel i krzesła. 

3. Demontaż starych i montaż nowych drzwi w korytarzu do 

    kancelarii, mieszkania gościnnego, jadalni, mieszkania  

    ks. wikarego i mieszkania ks. proboszcza.  

4. Remont dachu: 

- demontaż dachówki i wymiana łatek, 

- docieplenie i montaż nowej blachy na dwóch częściach dachu. 

Środkowa część dachu będzie wykonana w 2020 r.  
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 Ze względu na wiek plebanii, która ma już ponad 70 lat, 

trzeba będzie, już niedługo, wymienić instalację elektryczną  

w całym budynku.   

Podsumowanie prac inwestycyjnych związanych z kościołem 

parafialnym zostaną przedstawione w następnym numerze 

gazetki parafialnej. 

            Nowa kancelaria  

parafialna 
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Kącik Poezji 
  

Apel Jasnogórski! 
13.12.2019 r.  

Święta Boża Rodzicielko Jasnogórska Pani, 

Do Apelu dziś stajemy, my Twoi poddani, 

Bo do kogo iść nam trzeba jak nie do Tej Matki.  

Gdzie od wieków wciąż przychodzą wszystkie Boże dziadki. 

Wkrótce wszyscy czcić będziemy Boże Narodzenie. 

Ty dałaś nam swego Syna ludzkości zbawienie. 

W przeddzień, kiedy dasz nam Dziecię Matko nasza droga, 

To przez Twoje wstawiennictwo chcemy prosić Boga, 

By w rodzinach i w Ojczyźnie jedność nastąpiła, 

A nienawiść i niezgoda, wreszcie ustąpiła. 

Żeby Cię nie obrażano i Twojego Syna. 

Żeby każdy mógł powiedzieć: Przebacz moja wina! 

Tak jak kiedyś potrafiłaś klasztor swój obronić,  

Pomóż ducha nieczystego na zawsze wygonić. 

A po ziemskim naszym życiu Matko nasza droga, 

Podaj rękę, byśmy z Tobą w niebie czcili Boga. 

Chroń Ojczyznę naszą od ducha niewiary, 

Byśmy nigdy nie doznali Boga Ojca kary. 

Tobie Matko nasza ślemy dziś te słowa, 

Niech pośród nas wszystkich 

powstanie odnowa. 

Syn Twój niech miłością lud 

swój wierny darzy, 

A Ty stój na czele 

chrześcijaństwa straży. 
Kazimierz Żmuda 
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PLAN KOLĘDY 2019/2020 

Proszę przygotować na stół – krzyż, dwie świece, wodę 
święconą a uczniowie zeszyt z religii. 

Lp. Ksiądz Data Od Trasa kolędy 

1 Ks. Wacław 
Piątek 

27.12.2019 
9.00 

ul. Partyzantów, od Szkotniej w kierunku 
kościoła (od nr 62) - bez os. Dębowego - 

2 Ks. Krzysztof 
Piątek, 

27.12.2019 
9.00 ul. Szkolna 

3 Ks. Wacław 
Sobota, 

28.12.2019 
9.00 

ul. Partyzantów od torów  
i os. Wrzosowe 

4 Ks. Krzysztof 
Sobota 

28.12.2019 
9.00 ul. Szkotnia (do Leśnej) 

5 Ks. Krzysztof 
Niedziela 

29.12.2019 
13.30 

Partyzantów, strona lewa 
(od remizy w kierunku Kobiernic) 

6 Ks. Wacław 
Poniedziałek 
30.12.2019 

9.00 Os. Leśne Małe (numery parzyste) 

7 Ks. Krzysztof 
Poniedziałek 
30.12.2019 

8.30 ul. Młynek 

8 Ks. Wacław 
Czwartek 
2.01.2020 

13.30 ul. Partyzantów od mostu do torów 

9 Ks. Krzysztof 
Sobota 

04.01.2020 
9.00 ul. Kępa Prawa i Kępa Lewa 

10 Ks. Wacław 
Sobota 

04.01.2020 
9.00 

ul. Żeromskiego od lasu  
do ul. Partyzantów 
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11 Ks. Wacław 
Niedziela  

05.01.2020 
13.30 Os. Dębowe – bez ul. Partyzantów – 

12 Ks. Krzysztof 
Poniedziałek 
06.01.2020 

13.30   ul. Kasoliki 

13 Ks. Krzysztof 
Wtorek 

07.01.2020 
8.30 

ul. Baściki od rodziny Wadoń oraz 
 ul. Smoliki od rodziny Lach - nr 17 w stronę 

kościoła do rodziny Kasolików – nr 23 

14 Ks. Wacław 
Środa  

08.01.2020 
13.30 

ul. Szkotnia od Partyzantów w kierunku Soły  
od nr 19 do drugiego lustra do nr 10 

15 Ks. Wacław 
Czwartek 

09.01.2020 
13.30 

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

16 Ks. Krzysztof 
Sobota 

11.01.2020 
8.30 

ul. Św. M. Kolbe, od Hecznarowic, od nr 23  
oraz Bukowa i Malinowa  

17 Ks. Wacław 
Sobota 

11.01.2020 
8.30 

ul. Św. M. Kolbe nr 1,3,5; 2a, 2b, 2c, 2d,  
Ks. J. Popiełuszki (cała) i Św. M. Kolbe  
od nr 12a – w stronę Hecznarowic –  

zakończenie u p. Jana Kolasy  

18 Ks. Krzysztof 
Niedziela 

12.01.2020 
13.00 Os. Miodowe 

19 Ks. Wacław 
Sobota 

18.01.2020 
9.00 

oś. Leśne Duże – prawa strona  
od ul. Żeromskiego 

20 Ks. Krzysztof 
Sobota 

18.01.2020 
9.00 

oś. Leśne Duże – lewa strona   
od ul. Żeromskiego 

 

 Spotkanie Opłatkowe 
Serdecznie zapraszam na spotkanie 
opłatkowe wszystkie grupy 
naszej Parafii: Apostolat 
Maryjny, Apostolat 
Margaretka, Oazę Rodzin, 
Świecki Zakon Karmelitów 
Bosych, Koło Radio Maryja 
Czcicieli Najdroższej Krwi 

Pana Jezusa oraz Zelatorów Róż Różańcowych Kobiet, 
Mężów i Rodziców. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 
12 stycznia o godz. 14.30 na Sali Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kętach Podlesiu.  

 Z kapłańskim błogosławieństwem ks. Wacław 
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Kulig dla  

Scholi Dzieci Bożych, 
Ministrantów,  

 Lektorów i ich Rodziców. 

W sobotę, 25 stycznia 2020 r. nasza 
Parafia organizuje Kulig dla Scholii 
Dzieci Bożych, Ministrantów, lektorów 

oraz ich Rodziców. Spotkanie organizacyjne odbędzie się  
w niedzielę, 19 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 326,30 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 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/

