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       Miłosierdzie 
             i Miłość Jezusa                
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
Styczeń                               „Objawiła się Miłość”                               Nr 01/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego 

Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat 

został przez Niego zbawiony. J3,16-17 
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     Drodzy Parafianie! 
      

Święta Bożego Narodzenia, na nowo 

odkrywają przed nami cud Wcielenia.  

Oto Syn Boży przyjmuje ludzką naturę,  

by zbawić grzesznego człowieka.  

Od dwóch tysięcy lat zdobywamy niebo  

i miłość Boga. 

Życzę, aby Bóg obdarzył Was mocą wiary, miłości  

i nie gasnącej nadziei. 

Niech pokój ponownie 

zakwitnie w Waszych sercach, 

by mocą Boga zwyciężyć 

smutek, lęk i strach.  

Niech Zbawiciel wzbudzi  

w Was poczucie bezpieczeństwa  

i prawdziwego szczęścia, a Rodziny napełni Swoją 

miłością, by panowała w nich zgoda, pojednanie  

i wzajemne zrozumienie. Niech Bóg towarzyszy Wam na 

drogach codziennych obowiązków, trudów i zmagań, 

dając silne w sobie oparcie już nowym 2021 roku.  

          Z serdecznymi życzeniami i kapłańskim  
                     błogosławieństwem ks. Wacław 

   Boże Narodzenie  

      25.12.2020 r. 
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Świąteczne medytacje nad Słowem Bożym 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 
Łukasza (2,1-14). W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby 

przeprowadzić spis ludności w całym 
świecie. Pierwszy ten spis odbył się 

wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby 

się dać zapisać, każdy do swego 
miasta. Udał się także Józef z Galilei,  

z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego zwanego Betlejem, 

ponieważ pochodził z domu i rodu 
Dawida, żeby się dać zapisać  

z poślubioną sobie Maryją, która 
była brzemienna. Kiedy tam 

przebywali, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego 

Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca 
w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze  

i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała 
Pańska zewsząd ich oświeciła,  tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: 

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego 
narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 

Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte  
w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów 

niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach,  
a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”. 

Nadszedł już czas…  
Dziś narodził się wam Zbawiciel” – to sedno Dobrej Nowiny. Szarą 

codzienność betlejemskich pasterzy nawiedziło Słońce Wschodzące z wysoka 
(Łk 1,78). W ciemność ich nocy weszła pokorna (wschodząca, jak odrośl  
z obumarłego korzenia) i równocześnie potężna (przychodząca z wysoka) 
Światłość. „Dziś”, w którym rodzi się Zbawiciel, to noc. Przychodzi w nocy, by 
kroczącym w ciemności rozświetlić drogę. Przychodzi do grzeszników 
potrzebujących Zbawiciela. Nie czeka na dzień, ale przychodzi w nocy. Jest 
nieprzemijającym Dniem, którego wszyscy oczekują. Kiedy zamknięte zostały 
przed Nim drzwi gospody, „rozbił namiot” (J 1,14) przed drzwiami, bo tylko 
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On wie, jak bardzo potrzebują Go ci, którzy dziś drzwi przed nim zamykają. Po 
30 latach wejdzie w „dziś” zgromadzonych w synagodze w Nazarecie, a 2000 
lat później w nasze „dziś”. Ukształtowanymi przez miłosierdzie oczami 
zobaczy bowiem wśród nas – rozproszonych po całym świecie – 
potrzebujących: ubogich, głodnych Dobrej Nowiny, doświadczających 
różnych form niewolnictwa, tęskniących za wolnością, ludzi o ograniczonej 
przez egoizm perspektywie spojrzenia a pragnących widzieć, czy uciśnionych 
szukających wolności, choć ci, nieświadomi swoich chorób, wyrzucą Go 
piątek, 25 grudnia 128 (Łk 4,16-30). Dlatego będzie szedł przez miasta, jak 
kiedyś przez Jerycho, licząc na to, że kolejni Zacheusze przyjmą Go w domu, 
doświadczając łaski zbawienia (Łk 19,1-10). Nie spocznie, poszukując 
pogubionych dzieci Ojca, by w piekle Golgoty ogłosić skruszonemu łotrowi: 
„Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43). Kościół zaprasza mnie i ciebie, 
byśmy w czasie liturgii powtarzali, a potem rozważali tę Dobrą Nowinę: „Dziś 
się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel”, przypominając sobie, że On narodził się 
„dla mnie” i „dla wszystkich”. Oremus 

Święto Świętego Szczepana, diakona  
                                 i męczennika – 26 grudnia 

„ Mt (10,17-22). 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 prowadzić 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” 

Oddać życie za wiarę… 
Szczepan to człowiek Słowa zaangażowany w działalność charytatywną 

Kościoła. Słowo, którym żył, kształtowało nie tylko jego myślenie, ale również 
działanie. Formowało wiarę, która działa przez miłość. Żydzi wystąpili do 
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„rozprawy” z nim, czyli weszli w zmaganie, które zatrzymało się na poziomie 
intelektu. Dramatem jest, gdy słowo Boga utknie w sieci naszych dywagacji 
intelektualnych. Dyskutanci „nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi,  
z którego natchnienia przemawiał”. Tak – przekonywał, ale raczej mocą 
miłości niż siłą argumentów. Bóg pragnie zdobyć nasze serca pokorną 
miłością, która świadczy o prawdzie. A z miłością się nie dyskutuje, tylko się 
ją przyjmuje albo nie. Dyskutanci – jak podaje Biblia Poznańska – „nie mogli 
dorównać” mądrości i Duchowi, z którego przemawiał. To paradoks, że 
wyłącznie ludzkimi siłami również my czasem próbujemy zdobyć to, co 
Szczepan osiągnął, otwierając się na łaskę Boga; że uprawiamy 
chrześcijaństwo „wysiłkowe”, woluntarystyczne. Bo jeśli naprawdę chcemy 
dorównać Szczepanowi, jeśli chcemy, aby nasze życie i słowa były tak 
przekonujące, jak jego, to mamy przyjąć, jak on, dary Ducha Świętego i liczyć 
najpierw na Boga, a nie tylko na siebie. Św. Hieronim użył sformułowania 
„non poterunt resistere”, a więc zaczęło przeciwnikom Szczepana brakować 
argumentów, nie potrafili jednak poddać się miłości, która ich przekonywała 
i pociągała. To jakby nie potrafili dotrzymać mu kroku, choć w życiu 
duchowym nie chodzi módlmy się 141 o konkurowanie z innymi. Życie 
duchowe tak w ogóle to wyzwanie raczej dla maratończyków, nie zaś dla 
sprinterów, a na długich dystansach trzeba znać swoje możliwości  
i utrzymywać właściwe tempo, podążając wytrwale do mety. Oremus 

Święto Świętej Rodziny – 30 grudnia 2020 r. 

Łk (2,22-40). Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia  
według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli 

Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go 
Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci 

męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli 
również złożyć  w ofierze parę synogarlic 

albo dwa młode gołębie, zgodnie  
z przepisem Prawa Pańskiego. A żył  

 w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. 
 Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, 

wyczekujący pociechy Izraela; a Duch 
Święty spoczywał na nim. Jemu Duch 

Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż 
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia 
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więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby 
postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga  

i mówił: „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według 
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec 

wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.  
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił 

Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na 
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę 

miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Była tam również 
prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od 

swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 
osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach  

i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła 
o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko 
według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś 

rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 

Rodzina darem miłości 
Tradycja bizantyjska od VI wieku nazywa to wydarzenie „spotkaniem”.  

W spotkaniu uczestniczą osoby. Z jednej strony mamy Jezusa przyniesionego 
przez Maryję i Józefa, aby Go przedstawić Panu. Z drugiej strony Symeona  
i Annę, wraz z którymi cały Izrael wychodzi na spotkanie swego Zbawcy. 
Symeon trzyma w ramionach Dziecko i wyznaje, że całe jego życie będące 
oczekiwaniem dopełniło się: „moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które 
przygotowałeś wobec wszystkich narodów”. Symeon patrzy na Dziecię Jezus 
i wyznaje, że widzi Zbawiciela. Zbawienie przynosi Osoba! Symeon zobaczył 
Tego, który przyniósł zbawienie. Z ludzkiego punktu widzenia jego życie 
dobiega końca, ale tak naprawdę – się dopełnia. Przestaje być 
doświadczeniem naczynia pustego i wyczekującego pełni, a staje się 
doświadczeniem naczynia napełnionego „z wysoka” mocą i miłością Bożą, 
objawioną w tym Dziecku. W jakimś sensie życie Symeona w tym momencie 
również się rozpoczyna. W jakimś sensie – bo nie można powiedzieć, że 
wcześniej nie żył. Żył przecież oczekiwaniem, żył, tęskniąc. Ów starzec jest 
pięknym, choć trudnym przykładem życia przenikniętego tęsknotą za 
ukrytym Sensem. Przez lata szukał Sensu! I teraz dostrzega ów Sens-Logos, 
który stał się ciałem. Ewangelia stawia nam przed oczy przykład człowieka 
żyjącego w relacji z Bogiem, który jest objawiającą się i wciąż nieodkrytą 
Tajemnicą. Oremus 
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Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi – 
 1 stycznia 2021 r.  

Łk (2,16‑21). Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem  
 i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie 

Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało 
objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to 

słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze 
opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie 

te sprawy i rozważała je w swoim sercu.   
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za 

wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało 
przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień 

ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu 
imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się 

poczęło w łonie Matki. 

 
Dar Matki… 

Nie inaczej, ale właśnie tak „zesłał Bóg Syna 
swego, zrodzonego z Niewiasty”. Bóg nieustannie wciąga 

człowieka w swoją historię, bo chce działać nie poza nami, ale razem z nami, 
abyśmy już tu na ziemi mieli udział w Jego życiu. I dlatego przez swojego Syna 
„wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane 
synostwo”. A po to, żebyśmy nie mieli wątpliwości, dał nam swojego Ducha, 
który nas ożywia i woła w naszych sercach: „Abba, Ojcze!”. Niezwykłe dzieła 
Boże dzieją się nie tylko na kartach Ewangelii, ale również w naszym życiu. 
Dlatego biorąc przykład z pasterzy, idziemy za Bożym wezwaniem  
i w Eucharystii odnajdujemy Jezusa, Maryję i Józefa, niezliczone zastępy 
aniołów i świętych. Także my stajemy się świadkami miłości Boga, który nie 
zostawia nas samych, a jednocześnie nie chce, byśmy Jego zostawiali  
w kościele. On chce, żebyśmy zabrali Go do siebie, do naszego życia, żebyśmy 
z tej Eucharystii wracali przemienieni, „wielbiąc i wysławiając Boga za 
wszystko”, czego byliśmy świadkami. To uwielbienie Boga nie zamyka się we 
wdzięcznej modlitwie, ale otwiera się na innych, z którymi możemy dzielić się 
otrzymaną łaską. Dlatego podejmujemy Boże wezwanie, aby błogosławić: nie 
tylko własne dzieci, ale każdego, kto pojawia się przed nami. Błogosławić, 
czyli „bene dicere”, a zatem dobrze mówić, jednocześnie pragnąc dla innych 
dobra od Boga. Niech ta dobra mowa w pierwszy dzień roku rozciągnie się na 
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cały nasz czas. Tak oto Bóg będzie w nas uwielbiony przez miłość do drugiego 
człowieka, który też jest synem tego samego Ojca, który jest w niebie. 
Oremus  

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim  
– 3 stycznia 2021 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. Była 

światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na 
świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do 
swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani  
z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 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 

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. 

To co niewidzialne stało się widzialne 
Słowo Boże wychwala dziś mądrość. Mądrość Boża nie jest jakimś 

szczególnym zasobem wiedzy, która niekoniecznie sprawdza się w obliczu 
zagrożeń i niepewności. Wtedy najczęściej człowiek nagle zapomina  
o wszystkim, co do tej pory wiedział. Są jednak prawdy, których zapomnieć 
nie można. Inaczej mówiąc: są prawdy, które niczym oddech do końca są 
organicznie związane z życiem. O to właśnie woła św. Paweł w modlitwach za 
nas: „Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 
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dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego”. 
To właśnie Słowo Boże objawia nam Boga, uchyla rąbka tajemnicy, której 
poznanie daje radość i nadzieję. Bo pełna nadziei jest prawda o Bogu 
przychodzącym do nas w Słowie, które „stało się ciałem i zamieszkało wśród 
nas”. Co więcej, tym, „którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi”. Poznajemy prawdę o nas: „W Nim bowiem wybrał nas przed 
założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.  
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów”. Tego właśnie 
nigdy zapomnieć nie można. Wybrał nas, zanim świat powstał, i przeznaczył 
dla siebie! Ja nie żyję dla siebie, ani nawet dla innych, ale dla Boga, który 
właśnie po to mnie stworzył. Za każdym razem, kiedy uciekam od tej prawdy, 
ginę. Dlatego, kiedy jestem w tarapatach, kiedy nie ma we mnie życia, 
wracam do niej: to On mnie wybrał i przeznaczył dla siebie. Przeznaczył dla 
siebie nie tylko księży, zakonników i zakonnice, ale każdego, komu dał życie. 
Ta prawda mnie podnosi i przyciąga do Niego. Oremus 

Uroczystość Objawienia Pańskiego „Trzech Króli”  
 – 6 stycznia 2021 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 

Wyjątkowe Dziecię… 
 W dzisiejszej liturgii słowa dominuje światło: subtelne, 

które nikogo nie poraża, ani nie oślepia. Bóg daje nam światło i chce, abyśmy 
Go w nim dostrzegli. Boże światło w naturalny sposób przyciąga każdego, kto 
ma otwarte serce. Jak nocą ćmy lecą do światła, tak my zmierzamy do Boga, 
który sam jest Światłem. „I pójdą narody do twojego światła, królowie do 
blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani 
zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są 
twe córki.” Bóg nie stworzył człowieka, aby go zatracić, przeciwnie – każdego 
chce ocalić. W końcu i poganie są dziećmi Boga, bo sami się nie stworzyli, ale 
życie mają od Niego. Bóg chce dotrzeć do każdego i dlatego „poganie już są 
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współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i  współuczestnikami obietnicy  
w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię”. I taka jest rola Kościoła i każdego 
wierzącego: aby otrzymanym od Boga światłem emanować na cały świat, by 
każdy – również dzięki światłu naszego przykładu – mógł przejrzeć i poznać 
prawdę dla własnego ocalenia. Nie idziemy za światłem na oślep, ale – jak 
królowie ze Wschodu za blaskiem gwiazdy – idziemy za światłem Słowa, które 
dopomina się o miejsce w nas. Nie schodzimy na manowce, ale podążamy 
drogą, którą wskazuje nam Bóg, omijając roztropnie Herodów, wszelkie 
pułapki złego ducha, by nie narażać się na  niebezpieczeństwa i by nie tracić 
czasu. Idziemy tak wytrwale, bo wiemy, dokąd chcemy dojść. I wołamy 
niestrudzenie w modlitwie: „abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali 
doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu”. 
Oremus 

Święto Chrztu Pańskiego – 10 stycznia 2021 r. 
Mk (1,7-11). Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną 
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby 

schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego 
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić 

was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie 
przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od 

Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził 
z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak 

gołębicę zstępującego na Niego. 
A z nieba odezwał się głos: „Ty jesteś moim 

Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. 

Umiłowany przez Boga… 
„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!”. 
A mamy Go na wyciągnięcie ręki. Chodzi o to, żeby się nie przeliczyć. Bo wcale 
nie jest powiedziane, że w przyszłości będzie lepsza okazja do nawrócenia  
i bliskości z Bogiem. Do pociągu wsiada się, kiedy stoi na peronie, nie 
wiadomo, kiedy nadjedzie następny, i nie wiadomo, czy  wcześniej życie się 
nie skończy. To jest właśnie ten czas! Bóg jest blisko. Czeka. Nie ma co liczyć 
na inne okazje. Ta jest najlepsza! Chrzest, przez który zostaliśmy włączeni  
w życie Boże, niczym głos Boga woła z głębi naszego jestestwa. Przywołuje, 
dając jednocześnie świadectwo o nas, że zawarliśmy z Nim przymierze  
i należymy do Niego. Czasami tak daleko odchodzimy od Niego, żyjąc 
pozorami, pielęgnując jedynie rytuały, zupełnie nie myśląc o tym, co się Jemu 
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podoba. A ten sam Duch, który daje o nas świadectwo, świadczy o Nim z góry: 
„Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Bogu 
podoba się Jezus, a więc i my się Jemu podobamy, jeśli jesteśmy do Niego 
podobni. Miłość upodabnia nas do Jezusa, a „miłość względem Boga polega 
na spełnianiu Jego przykazań”. Tak jak w miłości między ludźmi: kiedy się 
kogoś naprawdę kocha, z radością robi się dla niego to, co lubi, co się mu 
podoba. A nasze myślenie tak często niepodobne jest do tego, co do nas 
mówi Bóg. „Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi 
drogami – mówi Pan.” „Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest 
chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść 
będziecie przysmaki.” Dlaczego angażujemy się w to, co nie daje szczęścia? 
Dlaczego chodzimy drogami, które nie prowadzą do Boga? A wciąż 
nienasyceni, czujemy głód i pragnienie. „Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, 
przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!».” Oremus  

II Niedziela Zwykła – 17 stycznia 2021 r. 
J (1,35-42). Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 

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

Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się 
 i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do 

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

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

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

u Niego. Było to około godziny 
dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli 

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

I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział:  

„Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr. 

Pójście za Jezusem zmienia moje życie 
Wprawdzie powołanie Samuela dzieje się w przybytku Pana, to jednak 

nie na modlitwie, ale podczas snu. Powołanie apostołów dokonuje się 
podczas pracy. To zaś znaczy, że Bóg przychodzi do nas, kiedy chce. I zawsze 
dzieje się to w ciele i dotyka naszych zmysłów. Bo ciało nasze – jak słyszymy 
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– „jest przybytkiem Ducha Świętego, który w [nas] jest, a którego [mamy] od  
Boga”. Stąd wezwanie skierowane do nas: „Chwalcie więc Boga w waszym 
ciele!”  i przestroga: „Strzeżcie się rozpusty!”. To nie na dzisiejsze czasy? A czy 
dziś Bóg już nie działa? I czy dziś człowiek nie potrzebuje zbawienia? Heli 
wdrażał Samuela w służbę Bożą. Już jako mały chłopiec wiedział, jak się 
zachować wobec Boga przemawiającego do niego. Jakież to ważne, byśmy  
i my wdrażali w sprawy Boże już od dziecka tych, za których jesteśmy 
odpowiedzialni. Czasami ktoś mówi dzisiaj: Jak dorośnie, to sam zdecyduje, 
czy się ochrzcić, czy wybrać inną religię. To tak, jakby powiedzieć w przypadku 
chorego dziecka: Jak dorośnie, to samo zdecyduje, którego lekarza i sposób 
leczenia wybrać. Życie Boże w nas, nasza wiara, dzieje się nie tylko w kościele, 
ale obejmuje całą naszą aktywność, nasz sposób myślenia i postępowania. 
Bóg nie zostawia nas w tym samych. On nie przestał przemawiać do 
człowieka, aby go kształtować i prowadzić. I dokonuje się to w zwyczajnych, 
codziennych warunkach, chociażby podczas tej Eucharystii, kiedy przemawia 
do nas poprzez słowo, którego dopiero co słuchaliśmy. Istotne jest przyjęcie, 
że to słowo jest dla nas, dla naszego dobra, dla lepszego zrozumienia siebie. 
Co więc robić? Zawsze – jak mały Samuel – być otwartym na Bożą propozycję: 

„Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. Oremus 

III Niedziela Zwykła – 24 stycznia 2021 r. 
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. (…). 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 
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Jezus całą Galileę, nauczając w tamtej szych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie  
i lecząc wszelkie choroby  i wszelkie słabości wśród ludu. 

Jezus z miłością wkracza w moje życie 
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 

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 
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sercu jeszcze raz poczuć emocje początków. Będę się modlił: „Panie, 
pociągnij mnie do nowego życia”. Oremus 

IV Niedziela Zwykła – 31 stycznia 2021 r. 
Mk (1,21-28). W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 

Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich 
bowiem jak ten, który ma władzę, a nie 

jak uczeni w Piśmie. Był właśnie 
w ich synagodze człowiek opętany 

przez ducha nieczystego. 
Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, 
Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas 

zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty 
Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: 

„Milcz i wyjdź z niego!”. Wtedy duch 
nieczysty zaczął nim miotać 

i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden 

drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś 
nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet 

rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 

Jezus objawia moc 
Jezus uwolnił człowieka opętanego przez złego ducha. A ludzie się 

dziwili, mówiąc: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom 
nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. Zamiast się dziwić, lepiej się 
zastanowić, czy ja – chrześcijanin, człowiek wierzący – jestem posłuszny 
Jezusowi. Bo czy w wierze nie chodzi właśnie o to, żeby być uległym wobec 
Bożego słowa? To jest wspólne powołanie każdego, kto idzie za Jezusem, 
niezależnie od stanu cywilnego, wieku, stanu zdrowia czy sytuacji społecznej 
i ekonomicznej. Na przestrogę św. Pawła warto spojrzeć w duchu mądrości 
Kościoła. Miłość do męża czy żony nie jest miłością konkurencyjną  
w odniesieniu do Boga. Ona staje się drogą realizacji jedynej miłości do Niego. 
„Związek małżeński mężczyzny i kobiety stał się znakiem hojnej łaski 
Chrystusa i jako sakrament wprowadza nas, ludzi, w niewysłowione plany 
Twojej zbawczej miłości” (z prefacji na Mszę za nowożeńców). Zresztą każda 
miłość: do dzieci, do rodziców, do parafian, do kogokolwiek, wtedy jest 
piękna, kiedy człowiek nie przestaje w niej widzieć i uwielbiać samego Boga. 
I jak Bóg wzbudza proroka spośród ludu, powołując kogo chce do służby 
kapłańskiej, tak wzbudza męża i żonę, aby i oni w swoim powołaniu byli 
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prorokami poprzez wzajemną miłość i wypełnianie tego, do czego wzywa ich 
Pan. Kluczem jest zawsze uległość wobec Boga, wobec Jego natchnień oraz 
trwanie w wierności powołaniu. Bóg wiąże ze sobą ludzi po to, by 
doświadczali miłości i stawali się zdolni kochać tak, jak kocha Bóg. Oremus 

 
Intencje mszalne – święta Bożego Narodzenia: 

24.12.2020 
Czwartek 
Pasterka 

7.00 
† Aniela i Stanisław Handzlik  

† Antoni i Aniela Kołodziejczyk 

PASTERKA 
24.00 † Ks. Józef Wanatowicz  
24.00 † Ks. Gustaw Paranycz 

 

25.12.2020 
Piątek 

 

 

Uroczystość Bożego Narodzenia 

7.00 † Zofia i Bronisław Pałosz z rodzicami  

9.00 
1. † Jan Mierzwa z rodzicami i teściami  
2. † Kazimierz Magiera (P) 

11.00 
1. † Dominik Handzlik  
2. † Zofia Matejko (P) 
3. Za Parafian 

17.00 † Stanisława Handzlik (P) 

26.12.2020 

Sobota 

 

Święto św. Szczepana, diakona, męczennika 

7.00 † Józef i Rozalia Handzlik z synami i synową  

9.00 
1. † Szczepan Baścik 
2. † Eugeniusz i Genowefa Kasolik z rodzicami 

11.00 
1. † Michalina Wołoszyn (P) 
2. † Karol i Tekla Fabia z rodzicami 
3. † Jan i Emilia Kołodziejczyk w 20 r. śm. 

27.12.2020 

IV Niedziela 
 

Niedziela Świętej Rodziny  

7.00 † Grzegorz Dźwigoń   

9.00 
1. † Helena Stanclik (P) 
2. † Franciszka Fabia (P) 

11.00 
1. W int. Rodziny śp. Paulinki o potrzebne łaski i Boże błog. 
2. Za Parafian 
3. † ks. Jerzy Leśko 

15.00 
W int. Parafian z ul. Młynek z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na 
nowy rok 

17.00 † Julia Pudełko (P) 

28.12.2020 
Poniedziałek 

7.00  
† Kazimierz Żaczek (P) 

† Stanisława Oczko (P)  
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28.12.2020 
Poniedziałek 

17.00 
W int. Parafian z ul. Partyzantów od torów i os. Wrzosowego  
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., 
zdrowie i opiekę Matki Bożej na nowy rok 

18.30 
W int. Parafian z ul. Szkotnia (do Leśnej) z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki 
Bożej na nowy rok 

29.12.2020 
Wtorek 

7.00  
† Michalina Wołoszyn (P) 
† Jadwiga Wszołek (P) 

17.00 

W int. Parafian z ul. Partyzantów (strona lewa, od Remizy  
w stronę Kobiernic) z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej  
na nowy rok 

18.30 
W int. Parafian z Os. Leśne Małe (numery parzyste)  
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., 
zdrowie i opiekę Matki Bożej na nowy rok 

30.12.2020 
Środa 

7.00 † Stanisława Handzlik (P) 

17.00 
W int. Parafian z ul. Szkolnej z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na 
nowy rok 

18.00 † Marian Procner w 16 r. śm. z żoną 

31.12.2020 
Czwartek 

15.00 
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia na zakończenie 
Starego Roku 

15.30 
† Kazimierz Domasik w 5 r. śm.  

† Marian Chmiel w 5 r. śm. 

Intencje na miesiąc styczeń 2021 r. 

01.01.2021 

Piątek 

 
Apel  

Maryjny 

20.45 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
7.00 † Bronisława Żmuda (P) 

9.00 
1. † Władysław Gibas (P) 
2. † Michalina Szłapa (P) 
3. Za Parafian 

11.00 
1. † Andrzej Wołoszyn  
2. † Zofia Matejko (P) 
3. † Kazimierz Bieda w 19 r. śm. 

15.00 
W int. Parafian z Os. Miodowego z podziękowaniem  
za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie  
i opiekę Matki Bożej na nowy rok 

17.00 † Stefan Krawczyk w 20r. z żoną Emilią 

I Sobota 7.00 
1. † Zbigniew Bezwiński (P) 
2. † Ludwika Bies (P) 
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I Sobota 
02.01.2021 

15.00 
W int. Parafian z Os. Dębowego z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie  
i opiekę Matki Bożej na nowy rok 

16.30 
W int. Parafian z ul. Kępa Lewa i Kępa Prawa 
 z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na nowy rok 

I Niedziela 

03.01.2021 

II Niedziela Po Narodzeniu Pańskim 

7.00 † Edward Tatoń w 9 r. śm. 

9.00 
1. † Robert Kuchta (P) 
2. † Wiesława Jędrzejko (P) 

11.00 
1. † Adrian Handy (P) 
2.  Za Parafian 
3. † Edward Wawak w 6 r. śm. 

15.00 
W int. Parafian z ul. Żeromskiego od Lasu  
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na nowy rok 

17.00 † Helena Lachowska (P) 

Poniedziałek 
04.01.2021 

7.00 † Tadeusz Światłoń (P) 

18.00 † Jadwiga Wszołek (P) 

18.30 

W int. Parafian z ul. Szkotnia (od Partyzantów  
w kierunku Soły do od nr 17 do nr 10) 
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na nowy rok 

Wtorek 
05.01.2021 

7.00 † Bronisław Pudełko (P) 

18.00 † Antonina Czarnik (P) 

18.30 

W int. Parafian z ul. Szkotnia (od Partyzantów  
w kierunku Soły od II lustra, od nr 8a w kierunku Soły) 
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na nowy rok 

Środa  

06.01.2021 

Uroczystość Trzech Króli 

7.00 † Ewa Samojedny (P) 

9.00 
1. † Anna i Stanisław Gąsiorek 
2. † Józef Zeman (P) 

11.00 
1.† Kazimierz Komędera (P) 
2. Za Parafian 
3.† Kazimierz Bieda w 19 r śm. 

15.00 
W int. Parafian z ul. Kasoliki z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę 
Matki Bożej na nowy rok 

16.30 
W int. Parafian z ul. Partyzantów (od mostu do torów)  
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na nowy rok 

I Czwartek 
07.01.2021 

 7.00 † Kazimiera Adamus (P) 

18.00 
1. † Bronisława Żmuda (P) 
2. † Zofia Matejko (P) 
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Piątek  
08.01.2021 

7.00 † Ludwik Kuczenski (P) 

18.00 
1. † Stanisława Dudzik (P) 
2. † Kazimierz Wanio z synem, synową i rodzicami 

Sobota 
09.01.2021 

7.00 
1. † Gertruda Gwóźdź (P) 
2. † Michalina Szłapa (P) 

15.00 

W int. Parafian z ul. św. M.Kolbe (nr 1,3,5; 2a, 2b, 2c  
i 2d; ul. Ks. J. Popiełuszki i św. M Kolbe od nr 12a do p. 
Jana Kolasy) z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na 
nowy rok 

16.30 

W int. Parafian z ul. św. M. M. Kolbe od Hecznarowic 
oraz Bukowa i Malinowa podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej 
na nowy rok 

II Niedziela 

10.01.2021 

 

  

Niedziela Chrztu Pańskiego 

7.00 † Stanisław Mika w 5 r. śm. 

9.00 
1. † Julia Pudełko (P) 
2. † Helena Stanclik (P) 

11.00 
1. Za Parafian  
2. † Mieczysław Pudełko w 6 r. śm. 
3. † Aleksander Szuta z siostrą Jadwigą 

15.00 

W int. Parafian z ul. Baściki od rodziny Wadoń oraz  
ul. Smoliki od rodziny Lach w stronę kościoła do rodziny 
Kasolików nr 23 z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na 
nowy rok 

17.00 † Janusz Wawak (P) 

Poniedziałek 

11.01.2021 

7.00 † Wiesława Jędrzejko (P) 

18.00 † Robert Kuchta (P) 

18.30  

W int. Parafian z ul. Partyzantów od Szkotniej  
w stronę kościoła od nr 62 – bez os. Dębowego-  
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na nowy rok 

Wtorek 
12.01.2021 

7.00 
1. † Bronisław Pudełko (P) 
2. † Zofia Matejko (P) 

18.00 † Andrzej Wołoszyn (P) 

18.30 

W int. Parafian z os. Leśne Duże – prawa strona – od ul. 
Żeromskiego od nr 1 z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej 
na nowy rok 

Środa 
13.01.2021 

7.00 † Kazimierz Adamus (P) 

18.00 
1. † Julia Pudełko (P) 
2. O zdrowie i Boże błog. dla II Róży Mężów Włodzimierza 
Drożdża i ich rodzin   

7.00 † Władysław Gibas (P) 
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Czwartek 

14.01.2021 

18.00 † Zbigniew Bezwiński (P) 

18.30 

W int. Parafian z os. Leśne Duże – lewa strona – od ul. 
Żeromskiego od nr 3 z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej 
na nowy rok 

Piątek 
15.01.2021 

7.00 † Helena Lachowska (P) 

18.00 
1. † Franciszek Adamaszek z żoną, synami i                                        
rodzicami 
2. † Tadeusz Światłoń (P) 

Sobota 
16.01.2021 

7.00 
1.† Michalina Szłapa (P)  
2.† Franciszka Fabia w 2 r. śm.   

 
 

 

 

III Niedziela 
17.01.2021 

 

 

II Niedziela Okresu Zwykłego 

7.00 
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Członkiń XI Róży 
Kobiet Marii Kozieł 

9.00 
1. † Jan Kaczmarz (P) 
2. † Tadeusz Wróbel w 17 r. śm. Z żoną Józefą w 3 r. śm. 

11.00 
1. † Eugeniusz Dźwigoń (P) 
2. † Janina Jędrzejko z mężem Franciszkiem 
3. Za Parafian 

17.00 † Ludwika Bies (P)  

Poniedziałek 
18.01.2021 

7.00 † Ryszard Rolak (P) 

18.00 † Kazimierz Żaczek (P) 

Wtorek 
19.01.2021 

7.00 † Adrian Handy (P) 

18.00 † Jadwiga Wszołek (P) 

Środa 
20.01.2021 

7.00 † Marian Tatoń (P) 

18.00 
1. † Agnieszka Foryś z mężem i synami 
2. † Józef Zeman (P) 

Czwartek 
21.01.2021 

7.00 † Janusz Wawak (P) 

18.00 † Andrzej Wołoszyn (P) 

Piątek 
22.01.2021 

7.00 † Bronisława Żmuda (P) 

18.00 
1. O zdrowie i Boże błog. dla Członkiń IV Róży  
    Kobiet Marii Drożdż 
2. † Robert Kuchta (P)  

Sobota 
23.01.2021 

7.00 
1. † Stanisław Handzlik (P) 
2. † Kazimierz Komędera (P) 

 

 

Niedziela 
24.01.2021 

 

 
 

III Niedziela Okresu Zwykłego 

7.00 † Tadeusz i Dominika Mleczko  

9.00 

1. † Stanisława Dudzik (P) 
2.  O zdrowie i Boże błog. dla Członkiń VIII Róży  
     Kobiet Anny Wawak 
3. † Emilia Jędrzejko w r. śm. 

11.00 
1. † Antonina Czarnik (P) 
2. Za Parafian  
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Niedziela 

24.01.2021 
 

3. Roczek Dzieci: Bartłomiej Kuczenski oraz Małgosia 
Szpila o zdrowie, Boże błog. i opiekę Anioła Stróża 

17.00 
Dziękczynna z ok. 80 r. Urodzin Antoniny o Boże błog. i 
opiekę Matki Bożej 

Poniedziałek 
25.01.2021 

7.00  † Michalina Szłapa (P) 

18.00 † Julia Pudełko (P) 

Wtorek 
26.01.2021 

7.00 † Kazimiera Adamus (P) 

18.00 † Józef Zaręba (P) 

Środa 
27.01.2021 

7.00 † Tadeusz Światłoń (P) 

18.00 
1.† Czesław Woliński w r. śm. 
2.† Ewa Samojedny (P) 

Czwartek 
28.01.2021 

7.00 † Jan Kaczmarz (P) 

18.00 † Stanisława Oczko (P) 

Piątek 
29.01.2021 

7.00 † Bronisław Pudełko (P) 

18.00 
1. † Kazimierz Gasidło (P) 
2. † Andrzej Wołoszyn (P) 

Sobota 
30.01.2021 

7.00 
1. † Robert Kuchta (P) 
2. † Franciszek Wadoń (P) 

 

 

 

 
Niedziela 

31.01.2021 

 
 

IV Niedziela Zwykła rok A 

7.00 † Władysław Gibas w 4 r. śm. 

9.00 
1. † Zofia Matejko (P) 
2. † Katarzyna Pyrda z mężem Feliksem i siostrą Anielą 

11.00 
1. † Zbigniew Bezwiński (P) 
2. † Mirosław Olszowy w 1 r. śm. 
3. Za Parafian 

17.00 † Ryszard Rolak (P) 

Poniedziałek 
01.02.2021 

7.00 † Michalina Szłapa (P) 

18.00 † Helena Lachowska (P) 

Wtorek 

02.02.2021 

Święto Ofiarowania Pańskiego 

7.00 † Wiesława Jędrzejko (P) 

9.00 † Tadeusz Światłoń (P)  

17.00 
W int. Dzieci od I Róży Rodziców o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej  

18.00 
1. † Maria Szatanik 
2. † Helena Borak (P) 
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Intencje przekazane do Domu  
Księży Emerytów w Bielsku-Białej:  

† Teresa Musiał – 15 int.  
† Zofia Pałosz – 5 int.  
† Aleksander Widomski – 15 int.  
† Jan Grabowski – 20 int.  
† Józef Matusiak – 12 int.  
† Marek Adamaszek – 8 int.  
† Bożena Goleń – 5 int.  
† Jerzy Szeremeta – 5 int.  
† Helena Handzlik z ul. Partyzantów – 20 int.  
† Helena Handzlik z ul. Szkotnia – 10 int.         razem 150 intencji 
† Mirosław Olszowy – 30 int. 
† Janusz Kózka – 5 int.  

Intencje pogrzebowe wysłane do Sanktuarium Matki Bożej,  
Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie – Godowie: 
† Janusz Kózka – 30 int.  
† Józefa Maruszczak – 30 int.        razem 60 intencji 
Te intencje otrzymał kustosz sanktuarium ks. Zbigniew Stanios. 
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Krzyżówka dla dorosłych 01/2021 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki 
dla dorosłych z gazetki  
nr 12/2020  jest hasło:  
„Witaj dzieciąteczko  
w żłobie wyznajemy 

Boga w Tobie.” 
Nagrodę wylosowały soby: 

Halina Bułaś, Maria 
Dusik, Janina Witek  

i  Mirosław Koczur.  
Gratulujemy!  

Hasło z krzyżówki  

nr 01/ 2020 proszę nadsyłać do 17.01.2021, na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii.  

Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.:  
„Najsłynniejsi Mnisi Kościoła Katolickiego ”.   

Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 

POZIOMO: 1. Rozmowa z Bogiem; 5. Miasto, w którym narodził się Jezus; 9. Piotrowa 
albo rybacka; 11. Pierwszy wśród Apostołów; 12. Np. Dawid albo Salomon; 13. Skrót 
światowych spotkań młodych katolików, które zapoczątkował Jan Paweł II; 14. 
Niedaleko pada od jabłoni; 15. Ma wielkie oczy; 17. Pańskie … konia tuczy; 18. Własność 
synów Lota (Pwt 2,9); 19. Drobna moneta w czasach Jezusa; 20. Do noszenia dziecka; 
23. Skrót Księgi Sofoniasza; 25. Skrót Księgi Zachariasza; 26. Cieśnina między Azją a 
Europą; 27. Potrawa z kapusty i mięsa; 29. Skrót Księgi Habakuka; 31. „Dzień Pański 
przyjdzie tak jak …” (1 Tes 5,2); 32. Zakazany z drzewa poznania dobra i zła; 36. Plantacja 
winorośli, symbol ludu Bożego; 38. Pierwsza, ozdobna litera; 39. Zimą krótkie; 41. … 
społeczny zalecany w czasie pandemii; 42. Zwyczajowo kolor szat Maryi; 43. Pycha, 
arogancja; 45. Adresaci jednego z listów św. Pawła; 46. Chłepce wodę językiem  

PIONOWO: 1. „… cierpliwa jest, łaskawa” (1 Kor 13,4); 2. Przydomek Apostoła Tomasza 
oznaczający bliźniaka; 3. Znak przymierza na niebie; 4. Naczynka liturgiczne na wodę  
i wino; 5. … ubodzy duchem; 6. Wielka albo z Lisieux; 7. Rzeka chrztu Jezusa; 8. Kacper, 
…, Baltazar; 14. Połknięty przez wielką rybę; 16. Sakiewka z pieniędzmi; 21. Zespół 
śpiewaczy w parafii; 22. Skrót Dziejów Apostolskich; 23. Śpiewanie  
w pojedynkę; 24. … Pańskie świętujemy 6 stycznia; 28. „Zaprawdę, … to i sprawiedliwe, 
słuszne i zbawienne”; 30. Łaciński skrót Roku Pańskiego; 33. Materiał, z którego 
wykonuje się paliusz; 34. Mesjasz po grecku; 35. Południowa drzemka, odpoczynek; 37. 
Miasto Szymona, który niósł krzyż z Jezusem; 38. Napis na krzyżu; 40. Np. harcerski albo 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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wojskowy; 41. Darowany przez pana proszącemu słudze (Mt 18,27); 44. Skrót Księgi 
Micheasza 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasło:  
 

…………………………………………………………………………………….. 
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Styczeń 2021 
01.01.2021 r. – III Róża Kobiet Jadwigi Chowaniec  

03.01.2021 r. – IV Róża Kobiet Marii Drożdż 

06.01.2021 r. – V Róża Kobiet Marii Dusik 

10.01.2021 r. – VI Róża Kobiet Marii Baścik 

17.01.2021 r. – VII Róża Kobiet Kazimiery Góralczyk 

24.01.2021 – VIII Róża Anny Wawak 

31.01.2021 – IX Róża Grażyny Żurek 

Luty 2021 
07.02.2021 – X Róża Anny Baron 

14.02.2021 – XI Róża Marii Kozieł 

21.02.2021 – XII Róża Marii Dusik 

28.02.2021 – I Róża Mężów Jana Fabii 

Marzec 2021 
07.03.2021 – II Róża Mężów Włodzimierza Drożdża  

14.03.2021 – I Róża Rodziców Wandy Dusik 

21.03.2021 – II Róża Rodziców Marii Dusik 

28.03.2021 – I Róża Kobiet Marii Łaciak 

Kwiecień 2021 
04.04.2021 – II Róża Kobiet Marii Kaleka 

05.04.2021 – III Róża Kobiet Jadwigi Chowaniec 

11.04.2021 – IV Róża Kobiet Marii Drożdż 

18.04.2021 – V Róża Kobiet Marii Dusik 

25.04.2021 – VI Róża Kobiet Marii Baścik 
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  Mały  
         Apostoł                                                 
 

Drogie Dzieci! 
W niedzielę 6 grudnia, po Mszy 

św. o godz. 11.00 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, 14 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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Nagrody za piękne lampiony roratnie 
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Krzyżówka dla Dzieci 01/2021 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 12/2020  

jest hasło: „Wszelkie 

dobro od Boga pochodzi 
choć nie zawsze pośród 
wierzących się  rodzi” 

Nagrodę otrzymuje 
 Weronika Przygoda, 

 Emilia Rusinek 
 Maria i Zofia Zeman. 

Rozwiązanie krzyżówki  
nr 01/2021 proszę 

nadsyłać do 17 stycznia 2021 na adres 
mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do 

zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.: 
„Polska wśród nas”.   

Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
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Zamyślenia 
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Kącik humoru  
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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: 
➢ Bardzo dziękuję 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 szczególnie panu kościelnemu Kazimierzowi za zaangażowanie 
w życie liturgiczne w naszej świątyni. Dziękuję za poświęcony czas, trud 
pracy i dar rąk przy sprzątaniu obejścia wokół kościoła i jego wnętrza 
wraz ze sprzątającymi paniami.  

➢ Dziękuję paniom i panom sprzątającym kościół oraz dbającym  
i pielęgnującym kwiaty przy ołtarzu, którzy mimo swoich obowiązków 
znajdują czas, aby dbać o piękno i wystrój naszej świątyni. Dziękuję za 
dar waszych rąk, trud pracy i poświęcony czas. 

➢ Dziękuję panom za pomoc w koszeniu trawy przy kościele  
i kaplicy oraz za oczyszczenie terenu kościelnego z liści.  

➢ Dziękuję panom Piotrowi i Stanisławowi za ofiarowanie kwiatów do 
ołtarza z okazji świąt i innych okoliczności.  

➢ Dziękuję Służbie Liturgicznej Ołtarza (Lektorom i Ministrantom) za każdą 
ich pomoc okazaną kapłanom oraz panu organiście Michałowi za 
oprawę muzyczną liturgii Mszy św. i nabożeństw. 

➢ Dziękuję naszym Strażakom, którzy zawsze chętnie przybywają, aby 
wesprzeć w różnych dziełach parafialnych. 

➢ Dziękuję tym parafianom, którzy cały rok troszczą się o kapliczkę Matki 
Bożej na Leśnej przy torach. 

➢ Dziękuję wszystkim parafianom i gościom, którzy hojnie składali ofiarę 
pieniężną na tacę w niedziele i święta oraz wpłacali na konto parafialne 
darowizny w najtrudniejszym okresie pandemii koronawirusa. Dzięki 
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waszej ofiarności mogliśmy funkcjonować, utrzymać kościół i plebanię, 
podejmować konieczne prace remontowe na plebanii oraz podejmować 
inne ważne inwestycje.  

➢ Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za modlitwę, wsparcie  
i życzliwe słowo. Dziękuję za każdy dar finansowy z okazji nabycia 
miesięcznika parafialnego, z którego dochód przeznaczam na zakup 
materiałów liturgicznych z okazji Rorat, nabożeństw różańcowych, 
majowych i Drogi Krzyżowej  oraz na nagrody dla Dzieci, które brały 
udział w różnych konkursach i liturgicznych nabożeństwach w ciągu 
roku. 

Niech Bóg otacza Was opieką, obdarza potrzebnymi łaskami  
i błogosławi każdego dnia nowego roku. Szczęść Boże. Ks. Wacław 

  

Msza święta z błogosławieństwem  
Rodzin naszej Parafii, 

zamiast tradycyjnej kolędy. 
 
Drodzy Parafianie.  

W obecnej sytuacji epidemicznej 
trudno sobie wyobrazić organizację 
odwiedzi kolędowych w tradycyjnej 
formie, od domu do domu, od rodziny 
do rodziny z modlitwą i kapłańskim 
błogosławieństwem.  

Będąc odpowiedzialni za dar życia  
i zdrowia nas wszystkich zobowiązaliśmy się do zachowania i przestrzegania 
obowiązujących norm sanitarnych w przestrzeni publicznej, nałożonych przez 
Sanepid i Ministerstwo Zdrowia, dlatego ks. Biskup Roman Pindel zdecydował 
się na odwołanie tradycyjnej kolędy w naszej diecezji. 

Ze względu na tak trudną sytuację epidemiczną nie chcemy pozostawić 
naszych parafian bez modlitwy i błogosławieństwa  kapłańskiego, którego 
udzielamy raz w roku. Jako duszpasterze pragniemy ogarnąć modlitwą 
wszystkich naszych Parafian wypraszając zdrowie, Boże błogosławieństwo  
i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień nowego roku. Zapraszamy więc do 
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uczestnictwa w uroczystej Mszy św. z błogosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem dla Rodzin zamieszkujących dany rejon tradycyjnej kolędy. 
Msze święte dla poszczególnych rejonów kolędowych będą odprawiane  
według wyznaczonych dat.  

Przy tej okazji można będzie wyrazić wdzięczność organiście, panu 
Michałowi, za jego całoroczną oprawę muzyczną podczas nabożeństw 
liturgicznych w naszym kościele a także kapłanowi za posługę duszpasterską 
w naszej Parafii i Ministrantom za posługę Liturgiczną ołtarza. Te ofiary 
możemy złożyć po zakończonej uroczystości.    

Ksiądz, odprawiający nabożeństwo, rozda uczestnikom Liturgii zestaw 
liturgiczny (węgielek, kadzidło i kredę) wraz z tekstem modlitwy  
o błogosławieństwo dla rodziny.  

Po powrocie do domu, rozpalamy węgielek w odpowiednim naczyniu  
i zasypujemy kadzidłem. Gdy wszyscy zgromadzą się na modlitwie, ojciec lub 
najstarsza osoba odmawiają modlitwę zawierzenia, prosząc Boga o Jego 
błogosławieństwo i opiekę na cały rok. Po modlitwie, zapisujemy na drzwiach 
imiona Trzech Króli, którzy oddali hołd Dzieciątku Jezus  (K+M+B 2020/21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Mszy świętych ofiarowanych w intencji Parafian  
w ramach tradycyjnej kolędy. 

Lp. Ksiądz Data Godz. Rejon kolędy 

1 Ks. Wacław 
Niedziela 

27.12.2020 
15.00 Ul. Młynek 

2 Ks. Krzysztof 
Poniedziałek 
28.12.2020 

17.00 
Ul. Partyzantów od torów  

i os. Wrzosowe 
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3 Ks. Wacław 
Poniedziałek 
28.12.2020 

18.30 Ul. Szkotnia (do Leśnej) 

4 Ks. Wacław 
Wtorek 

29.12.2020 
17.00 

Partyzantów, strona lewa 
(od remizy w kierunku Kobiernic) 

5 Ks. Krzysztof 
Wtorek 

29.12.2020 
18.30 Os. Leśne Małe (numery parzyste) 

6 Ks. Wacław 
Środa 

30.12.2020 
17.00 Ul. Szkolna 

7 Ks. Wacław 
Piątek 

01.01.2021 
15.00 Os. Miodowe 

8 Ks. Krzysztof 
Sobota 

02.01.2021 
15.00 Os. Dębowe – bez ul. Partyzantów – 

9 Ks. Wacław 
Sobota 

02.01.2021 
16.30 Ul. Kępa Prawa i Kępa Lewa  

10 Ks. Krzysztof 
Niedziela 

03.01.2021 
15.00 

ul. Żeromskiego od lasu  
do ul. Partyzantów 

11 Ks. Krzysztof 
Poniedziałek 
04.01.2021 

18.30 
ul. Szkotnia od Partyzantów w kierunku 

Soły  od nr 19 do drugiego lustra do nr 10 

12 Ks. Krzysztof 
Wtorek 

05.01.2021 
18.30 

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

13 Ks. Wacław 
Środa  

06.01.2021 
15.00 Ul. Kasoliki 

14 Ks. Krzysztof 
Środa  

06.01.2021 
16.30 ul. Partyzantów od mostu do torów 

15 Ks. Krzysztof 
Sobota 

09.01.2021 
15.00 

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

od nr 12a – do p. Jana Kolasy  

16 Ks. Wacław 
Sobota 

09.01.2021 
16.30 

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

17 Ks. Wacław 
Niedziela 

10.01.2021 
15.00 

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

w stronę kościoła do  
rodziny Kasolików – nr 23 

18 Ks. Krzysztof 
Poniedziałek 
11.01.2021 

18.30 
Ul. Partyzantów, od Szkotniej w kierunku 
kościoła (od nr 62) - bez os. Dębowego - 

19 Ks. Krzysztof 
Wtorek  

12.01.2021 
18.30 

Oś. Leśne Duże – prawa strona  
od ul. Żeromskiego – od nr 1 

20 Ks. Wacław 
Czwartek 

14.01.2021 
18.30 

Oś. Leśne Duże – lewa strona   
od ul. Żeromskiego od nr 3 

Rzekł do nich anioł: 
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Nie Bójcie się, bo oto zwiastuję wam  

radość wielką, która będzie  

udziałem wszystkiego ludu,  

gdyż dziś narodził się wam  

Zbawiciel, którym jest  

Chrystus Pan 
(Łk 2,10-11) 

 

 

 

 

 
Bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie, życzliwe słowo  
 i każdy dar finansowy za gazetki. Te pieniążki przeznaczyłem na 

nagrody dla Dzieci, które brały udział w różnych konkursach  
i liturgicznych nabożeństwach w ciągu roku Niech Bóg obdarza Was 

swoimi łaskami i błogosławi na każdy dzień. Ks. Wacław 

Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 
Nr konta bankowego Parafii - Bank Spółdzielczy Silesia oddział Kęty:   

 24 84370002 0014 0722 9661 0001 
W czasie trwania pandemii koronawirusa kancelaria parafialna 

będzie nieczynna. Dyżury telefoniczne będą pełnione przez  
księży o następujących porach: 

Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 
Wtorek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od    8.00 do  8.30 
Środa – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45 od 19.00 do 19.30 
Czwartek – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45 od    8.00 do   8.30 
Piątek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 

W nagłych sytuacjach wszelkie informacje można uzyskać codziennie 
dzwoniąc na telefon komórkowy 797279788 

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;  

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

 

http://www.ketypodlesie.pl/

