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            i Miłość Jezusa                
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
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Adwentowe tradycje i zwyczaje 

Adwent jest to bogaty w symbolikę, 
czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego 
Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec 
czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. 
Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie jest 
okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje 
w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego 
ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne 
spotkanie z Bogiem. Adwent jest wyjątkowym 
czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z 
języka łacińskiego „adventus”, które oznacza 
przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, 
oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to 
radosny czas przygotowania na przyjście 
Pana.Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić 
radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. 
Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile 

raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu 
Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania 
na nowe za brzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia 
Jezusa (Łk 2, 14). Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie? Kościoła na 
podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym? okresie akcent położony jest na 
Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Bóg wypełnia 
wszystkie obietnice złożone w historii. Adwentowe czytania mszalne dotyczą 
m.in. dramatycznych nawoływań proroków, którzy zachęcają do nawrócenia, 
podkreślają zbliżający się kres czasu i ostateczne nastanie Królestwa Bożego. 
Równocześnie jednak Kościół przypomina o nadziei, jaka wiąże się z paruzją, 
czyli ponownym przyjściem Chrystusa – w każdej Mszy św. padają słowa: 
„abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni 
nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Rozpoczynający 
się właśnie Adwent to „czas przygotowania naszych serc, abyśmy mogli 
przyjąć Pana, to znaczy jedynego Sprawiedliwego i jedynego Sędziego, który 
może przeznaczyć każdemu los, na jaki zasługuje”. 

TRADYCJE I ZWYCZAJE PIELĘGNOWANE W CZASIE ADWENTU 
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Fioletowy kolor szat liturgicznych 
W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat 
liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu  
i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co duchowe i to 
co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. 
Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane 
przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego 
co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu – tzw. 
Niedziela „Gaudete” (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy 
kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym 
samym bliskość Bożego Narodzenia.  

Roraty 
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza  
w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi 
Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach 
przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją 
czekają na wybawienie, jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela.  
W niektórych miejscach na roratnich Mszach na początku w procesji z kruchty 
kościoła do ołtarza z lampionami w ręku idą dzieci. Mszę św. rozpoczyna się 
przy wyłączonych światłach, mrok świątyni rozpraszają jedynie świece  
i lampiony. Dopiero na śpiew? „Chwała na wysokości Bogu” zapala się 
wszystkie światła w kościele. Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszego słowa 
łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Adwentu – „Rorate coeli” 
(Niebiosa, spuśćcie rosę). 

Dobre postanowienia 
Uczestnictwo dzieci w Mszach roratnych wiąże się ze 
zwyczajem podejmowania różnych dobrych 
postanowień na czas Adwentu. Dzieci często zapisują 
te postanowienia na kartkach, składanych następnie 
przy ołtarzu. Mają one wyrażać wewnętrzne 
przygotowanie do Bożego Narodzenia i chęć przemiany 
życia.  

Roratka 
Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej 
świecy ozdobionej mirtem, nazywanej roratką. 
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Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego 
światła – Chrystusa. 

Wieniec adwentowy 
W niektórych regionach naszego kraju 
przyjął się zwyczaj święcenia wieńca 
adwentowego. Wykonywany on jest  
z gałązek iglastych, ze świerku lub 
sosny. Następnie umieszczone są w nim 
cztery świece, które przypominają 
cztery niedziele adwentowe. Świece 
zapalane są podczas wspólnej modlitwy, 
Adwentowych spotkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu adwentu zapala 
się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie 
cztery. Wieniec wyobraża jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się 
na przeżycie świąt Bożego Narodzenia. 

Wędrująca figurka Matki Bożej 
Zwyczaj ten praktykowany jest w wielu polskich parafiach. Znany jest także w 
Niemczech pod nazwą „Frauentragen”. Polega na przyjmowaniu figury Matki 
Bożej z kościoła po roratach do tej rodziny, 
której dziecko wyciągnęło szczęśliwy los. 
Najczęściej rodzina ta wraz z dziećmi 
przyjmuje figurę Matki Bożej na jeden dzień. 
Przyjmując posąg Matki Bożej celebrują 
wszyscy rodzinną liturgię, śpiewając pieśni 
adwentowe i maryjne, czytając i rozważając 
Pismo Święte oraz odmawiając różaniec i 
inne modlitwy. Ta forma adwentowego 
przeżycia daje bardzo dużo możliwości 
wprowadzenia do rodziny ducha modlitwy i 
adwentowego nastroju. Rodzina w znaku 
figury zaprasza Maryję do swego domu. W 
ten sposób ponawia się scena sprzed 2000 
lat, kiedy to Maryja udała się do domu 
Elżbiety i Zachariasza by przed przyjściem na 
świat św. Jana Chrzciciela usłużyć swojej 
krewnej Elżbiecie. 
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Kalendarz adwentowy  
Zbliżanie się Świąt Bożego Narodzenia w wielu rodzinach oznaczane jest 
poprzez kalendarz adwentowy. Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany  
w wielu krajach na całym świecie, nie tylko w rodzinach katolickich, lecz także 
innych wyznań chrześcijańskich. Różnego rodzaju gotowe kalendarze 
adwentowe możemy kupić w sklepach z dewocjonaliami. Lepiej jest jednak 
aby każde dziecko wykonało samo tego rodzaju kalendarz. Czasami wykonują 
je uczniowie na lekcji religii wraz z katechetą w szkole. Każdy nowy dzień  
w kalendarzu wskazuje na zbliżanie się przyjścia Jezusa i budzi w sercach 
uczucie radości. Każdy dzień Adwentu zawiera kartkę z reprodukcją sceny 
biblijnej, drzwiczki lub okienko, które otwiera się każdego dnia ukazując ten 
obraz, cytat na dany dzień z czytań biblijnych lub głęboką myśl. Mogą to być 
również czyste okienka, w których wpisywane będą adwentowe myśli i 
zobowiązania np. udział w roratach, rekolekcjach, katechezach 
adwentowych, pomoc chorym, słabszym, potrzebującym, życzenia i upominki 
wiąteczne. Dzieci z niecierpliwością oczekują na otwarcie drzwiczek 
kalendarza adwentowego, który każdego dnia wzywa do pełnienia uczynków 
miłości i do coraz większej radości. Kalendarze adwentowe, a także świece 
kalendarzowe, dopomagają w realizacji słów św. Pawła Apostoła: „Radujcie 
się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko ” (Flp 
4,4-5). Kalendarz adwentowy wskazuje nie tylko na zbliżające się święta lecz 
na czas zbawienia dany nam dzisiaj. Przypomina wypełnianie się czasu przed 
powtórnym przyjściem Zbawiciela i wypełnianie proroctw z nim związanych. 

Listy do Dzieciątka Jezus 
Pisanie listów do Dzieciątka Jezus przez dzieci jest zwyczajem katolickim. 
Dzieci w Adwencie piszą same lub dyktują rodzicom, a małe dzieci, które 
jeszcze nie umieją pisać, mogą list narysować. W listach tych dzieci wyrażają 
swoje prośby i życzenia odnośnie prezentów gwiazdkowych. Mogą one 
zawierać różne ich intencje modlitewne i obietnice szczerych wysiłków, aby 
podobać się Bogu w okresie przygotowania świąt Narodzenia Pańskiego. 
Dzieci idąc spać po wieczornej modlitwie kładą listy na parapecie okna, skąd 
według ich przekonania aniołowie zabierają w nocy i zanoszą do Dzieciątka 
Jezus. Ten czarujący zwyczaj jest niedawny. Pomaga rodzicom i katechetom 
umocnić w duszach dzieci wagę szczerego przygotowania się na święta 
Bożego Narodzenia. Pomaga również rodzicom poznać życzenia dzieci, które 
mogą zrealizować na Boże Narodzenie. Dzieci pisząc intencje i prośby 
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 uczą się równocześnie formułować własnymi 
słowami modlitwy błagalne, które są ich 
dobrym przygotowaniem do czynnego 
udziału w liturgii Kościoła. 

Rekolekcje i spowiedź adwentowa 
Warto w naszej polskiej tradycji kultywować 
niektóre piękne zwyczaje, zwłaszcza udział  
w roratach; trzeba skorzystać z rekolekcji 
adwentowych i sakramentu pokuty, 
przystępować do Komunii św. Możemy też we 
wspólnocie rodzinnej śpiewać pieśni 
adwentowe, razem modlić się i czytać Pismo 
Święte lub książki religijne i na ich temat 
rozmawiać. Warto też wyciszyć się, 
zrezygnować choć trochę ze słuchania muzyki 
czy oglądania telewizji i w adwencie uczynić 
więcej dobrego niż to zwykle czynimy. 

Wspólna modlitwa adwentowa 
Dawniej cały Adwent starano się przeżywać 
we wspólnocie nie tylko rodzinnej, ale też i 

sąsiedzkiej. Gromadzono się by wspólnie 
odmawiać modlitwę różańcową, śpiewać pieśni adwentowe, a także pieśni o 
tematyce obyczajowej, które wzywały do życia zgodnego z Bożymi 
przykazaniami. Czytano Pismo Święte, żywoty świętych i książki budujące 
wiarę. 

Czas Adwentowego przygotowania na święta 
Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy ma odrębne cechy, 
wyrażone w dwóch różnych prefacjach adwentowych: Pierwszy podokres 
Adwentu obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, kiedy 
czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na 
końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. Dni 
powszednie? w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. 
wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości). Drugi okres 
Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt 
Bożego Narodzenia. W tym okresie w dni powszednie można obchodzić  
jedynie święta i uroczystości. 
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Adwent na przestrzeni czasu 
Dawniej Adwent? Był czasem szczególnej aktywności różnych bractw. Przy 
kościołach istniały kapele rorantystów, które śpiewem i muzyką uświetniały 
celebracje, przez co przyciągały wiernych i upowszechniały? Zwyczaj Rorat. 
W XIX wieku w Warszawie istniało również bractwo roratnie, które ze 
sprzedaży świec uzyskiwało fundusze na pomoc ludziom ubogim. Obecnie 
corocznie podobną akcję sprzedaży świec prowadzi pod hasłem katolicka 
Caritas. Od 27 lat w akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom uczestniczą też 
organizacje charytatywne Kościołów prawosławnego i ewangelicko-
augsburskiego. Pierwsze wzmianki nt. 
Adwentu, jako okresu przygotowania 
do świąt Bożego Narodzenia pochodzą 
z IV w. W Rzymie zwyczaj ten znany 
był od VI w. i obejmował cztery 
tygodnie przed świętami. Przez 
pewien czas Adwent był okresem 
postu, co dalej jest zachowywane 
w liturgii wschodniej. Bóg w 
swojej wielkiej miłości do 
człowieka dał swego 
Jednorodzonego Syna, który 
przyszedł na świat by dokonać 
dzieła odkupienia ludzi. Jednak 
tę łaskę każdy z nas musi osobiście 
przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie 
ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez 
ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest 
on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście 
Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i 
wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej. 
MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE ADWENTU 
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na 
spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu zaliczeni zostali do Jego 
wybranych i mogli posiąść królestwo niebieskie. Prosimy Cię o to przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen 
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Krótkie medytacje nad Słowem Bożym 

I Niedziela Adwentu – 29.11.2020 r. 
Mk (13,33-37). Jezus powiedział 

do swoich uczniów: 
„Uważajcie, czuwajcie, bo nie 

wiecie, kiedy czas ten 
nadejdzie. Bo rzecz ma się 

podobnie jak  
z człowiekiem, który udał się 

w podróż. Zostawił swój dom, 
powierzył swym sługom 

staranie o wszystko, każdemu 
wyznaczył zajęcie, 

 a odźwiernemu przykazał, 
żeby czuwał. Czuwajcie więc, 

bo nie wiecie, kiedy pan domu 
przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By 

niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. 
 Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!”.  

W obecności Boga… 
Ewangelię pierwszej niedzieli Adwentu można streścić w jednym zdaniu: 

„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”. Przesłanie 
Ewangelii jest jasne: to, że Pan przyjdzie, jest całkowicie pewne. Niepewne 
jest tylko, czy ja będę gotowy na Jego przyjście. I chociaż zazwyczaj słuchamy 
tej Ewangelii w kontekście ostatecznego przyjścia Jezusa, w kontekście 
paruzji, to jednak mówi ona o każdym z naszych dni, w których Bóg 
przychodzi. Czasami wydaje się nam, że Bóg nas opuścił, że nie słyszy naszej 
modlitwy, że Go nie ma. Jeśli tak to postrzegam, to dlatego, że nie czuwam,  
a nie dlatego, że Jego nie ma. Czy na modlitwie nie pytamy Boga, rozpaczliwie 
wołając: „Gdzie jesteś?”, a doskonale wiemy, że nasza modlitwa jest byle 
jaka, niekonsekwentna, nieregularna i że klękamy do niej w ostateczności, 
gdy już sobie z czymś nie radzimy? Czuwać to również znaczy być wiernym 
codziennej modlitwie, nawet gdy wcale nam się nie chce, gdy jesteśmy 
zupełnie wykończeni, gdy nie widzimy jej sensu. Czuwać to nade wszystko być 
w stanie łaski uświęcającej. Wstrząsające było przemówienie papieża 
Franciszka wygłoszone w 2014 roku w Instytucie Pamięci Yad Vashem  
w Jerozolimie. Mówił on o poszukiwaniu człowieka przez Boga. Na nasze 



 

St
ro

n
a9

 

pytanie: „Boże, gdzie jesteś?” bardzo często odpowiedź Boga także musi być 
pytaniem: „Adamie, gdzie jesteś”. To nie tak, że Bóg nie wie, gdzie jest Adam. 
Problem w tym, że Bóg po grzechu już nie rozpoznaje człowieka, nie 
rozpoznaje swojego dziecka w człowieku. Papież Franciszek, wkładając te 
słowa w usta Boga, pyta: „Kim jesteś, człowieku? Już cię nie rozpoznaję. Kim 
jesteś, człowieku? Kim się stałeś?”. Czuwać to ze wszystkich sił bronić w sobie 
obrazu Bożego, aby Bóg, patrząc na mnie, umiał we mnie rozpoznać swojego 
syna.  Oremus 

II Niedziela Adwentu – 06.12.2020 r. 
MK (1,1-8). Początek Ewangelii Jezusa 

Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest 
napisane u proroka Izajasza: „Oto Ja 
posyłam wysłańca mego przed Tobą; 

on przygotuje drogę Twoją. Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie 

drogę Panu, prostujcie dla Niego 
ścieżki”, wystąpił Jan Chrzciciel na 

pustyni  i głosił chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do 

niego cała judzka kraina oraz wszyscy 
mieszkańcy Jerozolimy  

i przyjmowali od niego chrzest w rzece 
Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan 

nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 
skórzany około bioder, a żywił się szarańczą  

i miodem leśnym. I 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”.  

Być jak Jan… 
Na czym polega misja posłańca, którego Bóg wysyła przed swoim 

Synem, aby Mu przygotował drogę? Jan Chrzciciel podprowadza 
przychodzących nad Jordan do tajemnicy Boga. On podprowadza, bo 
wprowadzić w tę tajemnicę może tylko sam Bóg. Kilka dni temu w liturgii 
słyszeliśmy: „Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, 
tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Łk 10,22). Tylko sam Bóg, tylko 
Duch Święty, którego prorok znad Jordanu ma ujrzeć zstępującego  
i spoczywającego na Jezusie, może objawić Przychodzącego. Jan Chrzciciel 
oznajmia: „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie” (J 1,26),  
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a równocześnie wyznaje, że on również stał i stoi wobec tajemnicy: „Ja Go 
wcześniej nie znałem” (J 1,31). Do końca życia będzie świadkiem Misterium, 
które go przerasta. Nawet w więzieniu będzie stawiał pytania o Tego, „który 
ma przyjść” (Mt 11,3). Bo Bóg jest zawsze większy niż to, co już o Nim wiemy! 
Prorok podprowadza nas do kontemplacji tajemnicy Boga wyrażonej  
w słowach: „Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma 
granice Nieskończony. Wzgardzony – okryty chwałą, śmiertelny – Król nad 
wiekami!”. Ucząc szacunku dla misterium Boga, który przychodzi, Jan 
Chrzciciel podprowadza nas również do tajemnicy każdego człowieka,  
z którym się spotykamy. Bo również w misterium człowieka może nas 
wprowadzić tylko Bóg. Człowieka nie można w pełni zrozumieć bez 
odniesienia do Boga, na którego obraz i podobieństwo został stworzony. Nie 
można go też w pełni zrozumieć bez odniesienia do Baranka Bożego, którego 
Jan zapowiadał. „Dostrzegaj w każdym człowieku duszę nieśmiertelną, 
odkupioną drogocenną Krwią – pisał w „Dzienniku duchowym” o. Franciszek 
Maria od Krzyża Jordan – i nigdy nie pogardzaj człowiekiem!” (I,133). Oremus 

Niepokalane Poczęcie NMP – 08 grudnia 2020 r.  
Łk (1,26-38). Bóg posłał anioła Gabriela do 

miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 
Dziewicy poślubionej mężowi imieniem 

Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na 
imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł 

rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan 
z Tobą, błogosławiona jesteś między 

niewiastami”. Ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co by miało znaczyć to 

pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie 
bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę  
u Boga. Oto poczniesz  i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus. Będzie On 
wielki i zostanie nazwany Synem 

Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad 
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła 

do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, 

które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, 
Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano 

za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja:  
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„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.  

Wtedy odszedł od Niej anioł.    

Powołanie…  
„Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą...” Dziewica z Nazaretu, 

głęboko poruszona słowami Bożego posłańca, Gabriela, „rozważała, co by 
miało znaczyć to pozdrowienie”. Rozważę to pozdrowienie i ja, jakby Bóg 
kierował je dziś do mnie. Najpierw archanioł zaprasza: „Raduj się!”. Sięgam 
do Księgi Sofoniasza, gdzie słyszę: „Wyśpiewuj Córo Syjońska! Podnieś 
radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem!” (So 
3,14). Dlaczego święte miasto, Jerozolima, ma się cieszyć z całego serca? Bóg 
wie, że jej mieszkańcy są słabi, ale mówi: „«Nie bój się, Syjonie! Niech nie 
słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia” 
(So 3,16b--17a). Nawet jeśli jestem słaby, Mocny jest ze mną! Poruszająca 
jest obietnica, którą Bóg składa Jerozolimie: „usunę bowiem wtedy spośród 
ciebie pysznych samochwalców twoich, i nie będziesz się więcej wywyższać 
na świętej mej górze. I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać 
będą schronienia w imieniu Pana” (So 3,11-12). Bóg wie, że w Jego mieście są 
„pyszni samochwalcy” (czy – jak podaje Biblia Poznańska – „zuchwali 
pyszałkowie”) i obiecuje, że On ich usunie. Wie, że są w nim ludzie „hardzi 
przemawiający z pychą” i wesołkowaci w swojej pysze, ale On sobie z nimi 
poradzi. Wie, że są tam dumni i wielomówni, którzy się wywyższają, chwalą 
swoją próżnością, i pustką, ale On ich usunie. Dziś Bóg zdaje się mówić do 
każdego z nas: Raduj się! Ciesz się z całego serca! Mogę cię uczynić, jak 
Maryję, pokornym moim sługą. Chcę cię oczyścić ze wszystkiego, co nosi 
znamiona pychy. Oremus 
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III Niedziela Adwentu – 13 grudnia 2020 r.  

J (1,6-8.19-28). 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. Takie jest wiadectwo 

Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy 
kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty 

jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, 
oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś 
Eliaszem?”. Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?”. Odparł: „Nie”. 

Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas 
wysłali? Co mówisz sam o sobie?”. Powiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: 

Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród 
faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie 

jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”. Jan im tak odpowiedział:  
„Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie,  
a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to  

w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.  

Jakie dam o sobie świadectwo 
Spotkanie nad Jordanem może nam pomóc nazwać „etapy” w procesie 

poznawania siebie. Jednym z nich jest odkrywanie tego, kim nie jesteśmy. Jan 
Chrzciciel klarownie komunikuje: „Ja nie jestem Mesjaszem”, „Nie jestem 
[Eliaszem]”, „Nie [jestem prorokiem]”, „Jam głos...”. W osobistej drodze do 
świętości i w posłudze uwalniające może być odkrycie, że nie jest się Stwórcą, 
że nie jest się jedynym Zbawicielem świata, że nie jest się Duchem Świętym. 
Odwołanie się do życia innych (Eliasz, inny prorok) może być pomocne, aby 
pobudzać i motywować, a nie po to, aby je kopiować. „Liczy się to – zaznacza 
Franciszek w „Gaudete et exsultate” – aby każdy wierny rozpoznał swoją 
drogę i wydobył z siebie to, co ma najlepszego, to, co najbardziej osobistego 
Bóg w nim umieścił (por. 1 Kor 12,7), a nie marnował sił, usiłując naśladować 
coś, co nie było dla niego pomyślane” (11). W poznawaniu siebie korzystamy 
również z tego, co mówią o nas inni. Tu klasyczne wydaje się być pytanie 
Jezusa: „Za kogo uważają Mnie tłumy? (...) A wy za kogo Mnie uważacie?” (Łk 
9,18.20). Zdanie innych może być odbiciem (czasem skrzywionym) tego, kim 
jesteśmy. I wreszcie Jan Chrzciciel, natarczywie dopytywany: „Kim jesteś (...)? 
Co mówisz sam o sobie?”, nie odpowiada swoimi słowami, ale korzysta ze 



 

St
ro

n
a1

3
 

słów proroka: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską...”. 
Nie jest to pobożna ucieczka od trudu nazywania tego, co sam widzi, ale ufne 
oparcie się na tym, jak widzi go Bóg. Podobnie zareagował kiedyś Jezus: 
„Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie 
byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że 
świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. (...) Ojciec, który Mnie 
posłał, On dał o Mnie świadectwo” (J 5,31-32.37). Oremus 

  IV Niedziela Adwentu – 20 grudnia 2020 r. 

Łk (1,26-38). Bóg posłał anioła 
Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret, do Dziewicy poślubionej 
mężowi imieniem Józef, z rodu 

Dawida; a Dziewicy było na imię 
Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: 

„Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan  
z Tobą, błogosławiona jesteś między 

niewiastami”. Ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co by miało 

znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł 
rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, 

znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego,  

a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem 
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do 

anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego 

też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym 

miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 

stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej anioł.  

Każdy ma obietnicę… 
„Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie?” – pyta Bóg Dawida noszącego 

się z zamiarem budowy świątyni. I zanim złoży królowi obietnicę, że po jego 
śmierci, wzbudzając mu potomka, zbuduje mu „dom”, przypomina historię, 
która jest nauczycielką życia: „Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w 
którym wyprowadziłem z Egiptu Izraelitów, aż do dnia dzisiejszego. 
Przebywałem w namiocie albo w przybytku. Przez cały czas, gdy wędrowałem 
ze wszystkimi Izraelitami, czy choćby do jednego z sędziów izraelskich, 
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którym nakazałem paść mój lud, Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami: 
Dlaczego nie zbudowaliście Mi domu cedrowego?” (2 Sm 7,6-7). Człowiek, 
opuszczając raj, zaczął żyć na wygnaniu. Bóg jednak nie opuszcza zagubionych 
dzieci, które Go potrzebują. W Synu, który stał się człowiekiem, ponownie  
i na wieczność „rozbił namiot między nami” (J 1,14), my jesteśmy Jego 
świątynią. Także w Nowym Jeruzalem innej świątyni nie będzie (Ap 21,22). 
Obietnica złożona przez Boga Dawidowi formuje nas do zaufania wiecznemu 
Bogu. Człowiek, który zasnął snem śmierci, nie może wpływać na bieg 
przyszłości, ale Bóg, którego słowu zaufał człowiek zasypiający snem śmierci, 
może wpływać na bieg historii. Ilustruje to historia jezuity, ks. Jakuba Wujka. 
W ciągu  12 lat (1584-1596) przygotował tłumaczenie całej Biblii na język 
polski, nie doczekał jednak wydania całości tego dzieła. Zmarł 27 lipca 1597 
roku. Można powiedzieć, że kiedy ks. Wujek zasnął snem śmierci i spoczął 
obok swych przodków, Bóg z jego życia, z jego 12-letniej pracy, wyprowadził 
życie dla wielu Polaków. Ilu Polakom Biblia Wujka przywróciła życie? Trzeba 
działać („robić swoje”) i złożyć, jak Dawid, ufność w Bogu, że On dopełni dzieła 
i to w sposób dla nas nieprzewidywalny. Oremus 

Świeca Caritas budzi wrażliwość 

Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom oznacza nadzieję na 

lepszy los dla setek tysięcy 

dzieci z rodzin potrzebujących 

wsparcia. W ramach 27 edycji 

akcji Caritas Polska 

przygotowała ok. 2 mln 

świec, które zapłoną na 

wigilijnych stołach. Środki 

zebrane dzięki dystrybucji 

świec będą przeznaczone na 

wakacyjny wypoczynek, 

bezpłatne posiłki, stypendia, a także 

wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Idea świątecznej świecy Caritas 

rozpowszechnia się również poza granicami naszego kraju.  



 

St
ro

n
a1

5
 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez 

Caritas w 1994 r. Co roku, podczas adwentu, świece są rozprowadzane  

w parafiach w całej Polsce.  

Akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona przez Caritas 

wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią 

Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem 

Miłosierdzia Eleos. Od początku nawiązuje do idei pustego miejsca przy 

stole. Światło świecy przypomina Polakom, że na naszą pomoc czekają 

ci, którzy nas potrzebują. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 

stały się nośnikiem wartości przekazywanych w ramach harcerskiej akcji 

Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień, zapalany od wiecznego ognia 

płonącego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, co roku obiega 

świat, niesiony przez skautów i harcerzy. Symbolizuje jedność, 

braterstwo i pokój.  

W Polsce, za sprawą harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego, trafia do 

parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów – w postaci zapalonych świec 

Caritas. Dzięki świecy Caritas nie tylko pomagamy konkretnym 

dzieciom, ale wpływamy także na sytuację ich rodzin. Niejednokrotnie 

przywracamy wiarę w drugiego człowieka i w lepszą przyszłość dzieci, w 

których rodzice pokładają nadzieję. Przez lata działalności Caritas udało 

się poprawić kondycję materialną, moralną i duchową setek tysięcy 

polskich rodzin. Ufamy, że ten rok także przyniesie światło tysiącom 

dzieci, świadcząc o wielkich pokładach dobroci w każdym z nas – mówi 

ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Akcja rozpocznie się w I 

Niedzielę Adwentu tj. 29.12.2020 i potrwa aż do Świąt Bożego 

Narodzenia.  

Intencje mszalne na grudzień 2020 

30.11.2020 
Poniedziałek 

17.30 
† Stanisław Waligóra (P) 

† Wiesław Wanio (P)  

01.12.2020 
Wtorek 

7.00 
† Genowefa Malarz (P) 
† Antoni Klima (P) 

02.12.2020 
Środa 

17.30 
† Józef i Maria Wrona z rodzicami  

† Stanisław Skęczek z rodzicami i teściami  
03.12.2020 
I Czwartek 

17.30 
† Michalina Wołoszyn (P) 

† Barbara Wanio (P) 

04.12.2020 
I Piątek 

17.30 
† Julia Pudełko (P) 
† Robert Kuchta (P) 
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05.12.2020 
I Sobota 

7.00 
† Kazimierz Żaczek (P) 

† Barbara Wanio (P) 

06.12.2020 

I Niedziela 
 

II Niedziela Adwentu 

7.00 † Antonina Czarnik (P)  

9.00 
1. Za uczestników pogrzebu † Michaliny Wołoszyn 
2. † Zdzisław Kaleka z synami i synową 
3. Za Parafian 

11.00 
1. † Maria Żmuda (P) 
2. † Jan Szkodoń z żoną Joanną 
3. † Andrzej Matejko z Józefą i Anielą 

17.00 † Stanisław i Maria Majda z dziećmi 

07.12.2020 
Poniedziałek 

17.30 
† Stanisława Oczko (P) 

† Antoni Klima (P) 

08.12.2020 

Wtorek 

 
Godz. 20.45  

Apel 
Maryjny 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 
W int. Adama z ok. Urodzin o Boże błog. Dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej 

9.00 † Helena Borak (P) 

17.00 
W int. Justyny i Pawła z dziećmi o Boże błog. Dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej od II Róży Rodziców Marii 
Dusik 

18.00 
1. W int. Marii Kacorzyk z ok. Imienin o Boże błog.,    
     zdrowie i opiekę Matki Bożej  
2. † Krzysztof Gołek (P) 

09.12.2020 
Środa 

17.30 
† Michalina Wołoszyn (P) 

† Wiesław Wanio (P) 

10.12.2020 
Czwartek 

7.00 
† Jadwiga Wszołek (P) 

† Stanisława Dudzik (P) 

11.12.2020 
Piątek 

17.30 
† Franciszek Wadoń (P) 
O zdrowie i Boże błog. dla Członkiń I Róży Kobiet Marii Łaciak 
oraz ich rodzin 

12.12.2020 
Sobota 

7.00 
† Julia Pudełko (P) 

† Stanisława Handzlik (P) 

13.12.2020 

II Niedziela 
 

III Niedziela Adwentu 

7.00 † Jan Grabowski w 2 r. śm.  

9.00 
1. † Helena Stanclik (P) 
2. † Jadwiga Palma z mężem, synem i wnukami 

11.00 

1. W int. Roberta z ok. 8 r. Urodzin o Boże błog., opiekę  
     Matki Bożej i Anioła Stróża 
2. † Danuta Byrska (P) w 4 r. śm. z mężem Kazimierzem  
3. Za Parafian 
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17.00 † Andrzej Wołoszyn w 4 r. śm. 

14.12.2020 
Poniedziałek 

17.30 
† Stanisława Oczko (P) 

† Danuta i Kazimierz Byrski 
15.12.2020 

Wtorek 
7.00 

† Anna Karkoszka w 1 r. śm. (P) 

† Kazimierz Żaczek (P) 

16.12.2020 
Środa 

17.30 
† Agnieszka i Józef Drożdż z synem Zdzisławem   

† Robert Kuchta (P) 

17.12.2020 
 Czwartek 

7.00 
† Jadwiga Wszołek (P) 

† Józef Zaręba (P) 

18.12.2020 
III Piątek 

17.30 
† Michalina Wołoszyn (P) 
† Julia Pudełko (P) 

19.12.2020 
 Sobota 

7.00 
† Stanisława Oczko (P) 

† Stanisława Dudzik (P) 

20.12.2020 

III Niedziela 
 

IV Niedziela Adwentu 

7.00 † Za zmarłe Członkinie I Róży Kobiet Marii Łaciak  

9.00 
1. † Tomasz i Franciszka Przygoda z córkami 
2. † Wiesław Wanio (P)   
3. † Maria i Jan Kasolik 

11.00 
1. † Krzysztof Gołek (P) 
2. † Mieczysław Hrapkowicz w 6 r. śm. 
3. † Marek Piwowarski 

17.00 † Kazimierz Żaczek (P) 
21.12.2020 

Poniedziałek 
17.30 

† Helena i Edward Nycz z córką Jadwigą 

† Stanisława Handzlik (P)  

22.12.2020 
Wtorek 

7.00 
† Józef Zaręba (P) 
† Antonina Czarnik (P) 

23.12.2020 
Środa 

17.30 
† Stanisława Dudzik (P) 

† Stanisław Waligóra (P) w 1 r. śm.  

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. Za Parafian 

17.00 † Stanisława Handzlik (P) 
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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 

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 
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)  

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 
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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 pogrzebowe, które odprawi ks. Adam Lechman, 
Salwatorianin z Bielska-Białej:  

† Dominik Tatoń – 15 int. 
† Helena Borak – 5 int.  
† Maria Pierzchała – 5 int. 
† Zdzisław Łyszczek – 5 int. 

Intencje przekazane do Domu  
Księży  Emerytów w Bielsku-Białej:  
† Józef Ormianin – 10 int.  
† Stanisław Sadlik – 30 int.  
† Zbigniew Stuglik – 30 int.  
† Szczepan Baścik – 10 int.  
† Antoni Janikowski – 14 int.  
† Franciszka Fabia – 22 int.  
† Józef Wrona – 23 int.  
† Stanisław Waligóra – 2 int.         razem 150 intencji 
† Emilia Adamus – 1 int.  
† Józef Handzlik – 2 int.  
† Henryk Stachura  – 6 int.  
 

Intencje pogrzebowe wysłane do Misyjnego Seminarium 
Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie: 
† Zbigniew Stuglik – 30 int.  
† Fabia Franciszka – 20 int.  
† Czesław Sanetra – 11 int.  
† Franciszek Wadoń – 30 int.          razem 100 intencji 
† Emilia Adamus – 9 int.  
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Krzyżówka dla dorosłych 12/2020 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla 
dorosłych z gazetki  

nr 11/2020  jest hasło:  

„Kiedy przybliżamy się do 
Boga, drzwi nieba otwierają 

się szerzej.” 
Nagrodę wylosowały osoby: 
  Maria Puchała  
            i Janina Zielińska  
                             Gratulujemy!  

Hasło z krzyżówki nr 12/ 2020 proszę nadsyłać 
do 15.12.2020, na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub 

proszę przynieść do zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody 
pt.: „Z Narodzeniem Jezusa było tak …”.   

Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 

POZIOMO: 1. Wielki prorok; 5. Przyjęcie ludzkiego ciała i natury przez Chrystusa; 10. 
Najniższy głos męski; 11. Miasto w pn. Włoszech słynące z chrześcijańskich mozaik  
z V/VI w.; 12. Adresat dwóch listów św. Pawła; 13. Matka Sary poślubionej Tobiaszowi; 
16. … chwalicie, swego nie znacie; 18. Np. kieł albo trzonowy; 19. „…, ojczyzno moja”; 
20. Zdrobniale imię założycielki urszulanek szarych; 23. W kolędzie cicha i święta; 24. 
Po … albo po kądzieli; 25. Są szkodliwe, ostrzega przed nimi papież Franciszek; 27. Do 
namaszczeń albo do smażenia; 28. W Kanie Galilejskiej; 31. „Przyszedłem … rzucić na 
ziemię” (Łk 12,49); 33. Odcisk stopy; 35. Skrót Księgi Liczb; 37. Dowcip albo duży 
kawałek; 38. Potrzebny do kutii i makowca; 39. Skrót Księgi Aggeusza; 41. Nie było go 
w betlejemskiej stajence; 44. „Doskonała miłość usuwa …” (1 J 4,18); 45. „… się rodzi, 
moc truchleje”; 46. Wyszedł cało z jaskini lwów; 47. Nauka o moralności; 48. Znak; 49. 
Prorok ścigany przez Izebel; 50. „Przygasili … ognia” (Hbr 11,34); 51. Bóżnica  
PIONOWO: 1. Naród wybrany; 2. Okres roku liturgicznego; 3. Babcia Jezusa; 4. Inaczej 
Zbawiciel; 5. Nieprzyjemne uczucie towarzyszące wyrzutom sumienia; 6. Syn Abrahama 
i Hagar; 7. „Skoro jesteś … i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust (Ap 3,16); 
8. Rabbi po polsku; 9. … z Cezarei, historyk Kościoła z III/IV w.; 14. Rozmowa dwóch 
osób; 15. Miasto króla Hadada z Edomu (Rdz 36,35); 17. „Nie grzesz mową …” (Syr 
32,12); 21. Prorok z Tekoa; 22. Płynie w Egipcie; 23. … Sakrament w tabernakulum; 26. 
Zaprzęgnięty do rydwanu;  29. Skrót edukacji domowej; 30. Dobra Nowina; 31. 
„Strzeżcie się kwasu, to znaczy … faryzeuszów”(Łk 12,1); 32.Tytuł po studiach 
technicznych; 34. Między sol a si; 36. Skrót Księgi  Barucha; 40. Betlejemska na niebie; 
42. Kobieta może wyjść za mąż a mężczyzna się …; 43. Wyszło z worka; 45. Instrumenty 
znane w starożytności 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Hasło:  
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  Mały  
      Apostoł                                                 

 

Drogie Dzieci! 
Rozpoczyna się czas Adwentu, czyli 
oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Codziennie będziemy uczestniczyć  
w Roratach, aby przeżywać radość z poczęcia Syna Bożego w łonie 
Niepokalanej Dziewicy Maryi. Syn Boży przyjmuje ludzką naturę, aby 
zbawić nas wszystkich. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do 
soboty na Roraty. Roraty będą odprawiane w następującym porządku: 

 
 
 
 

 
 

 
 

W poniedziałki, środy  

i piątki o godz. 17.30. 

We wtorki, czwartki  

i soboty  

o godz. 7.00. 

. 
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   Roraty 
W adwentowym lampionie 

niesionym na roraty, 

światło nadziei płonie 

jak kiedyś przed laty. 

 

Budzą się wspomnienia 

i radość w sercu gra, 

na cześć Bożego Narodzenia 

płynie wesoła kolęda. 

 

Tradycją jest czekanie 

na ten wielki cud 

i wspólne kolęd śpiewanie 

w Betlejem narodził się Bóg. 

 

Wznieśmy lampiony w górę 

niech zapłonie nadzieja, 

śpiewajmy wszyscy chórem 

wyczekując Bożego 

Narodzenia. 
  

                      Isana 18.12.2014 r.ky 
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Św. Mikołaj 

odwiedzi  

Dzieci w naszym 

kościele  

na RORATACH,  

w niedzielę,  

6 grudnia  
   o godz. 11.00. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
w nabożeństwach  

 

Konkurs na 
najpiękniejszy 

lampion  
odbędzie się  

w piątek  
18 grudnia po 

Roratach. 
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Krzyżówka dla Dzieci12/2020 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 11/2020  

jest hasło: „Kto się 
wywyższa będzie 

poniżony, kto się poniża 
będzie wywyższony.”  

Nagrodę otrzymuje:  
Klaudia Sordyl  

i Ryszard Szczepańczyk . 
Rozwiązanie krzyżówki nr 
12/2020 proszę nadsyłać 

do 15 grudnia b.r. na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść 

do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.: 
„Tradycje Bożego Narodzenia”.   

Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
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Zamyślenia           
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Kącik Humoru 
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Msza święta z błogosławieństwem  

Rodzin naszej Parafii, 

zamiast tradycyjnej kolędy. 
 

Drodzy Parafianie.  

W obecnej sytuacji epidemicznej 
trudno sobie wyobrazić organizację 
odwiedzin 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 
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.  

Ksiądz, odprawiający nabożeństwo, rozda każdej rodzinie zestaw 
liturgiczny (węgielek, kadzidło i kredę) wraz z tekstem modlitwy  
o błogosławieństwo dla rodziny. Po powrocie do domu, rodzina rozpala 
węgielek w odpowiednim naczyniu i zasypuje kadzidłem. Po uniesieniu się 
dymu kadzidła wszyscy razem odmawiają modlitwę zawierzając się Bogu  
i Jego opiece. Po modlitwie, zapisujemy na drzwiach imiona Trzech Króli, 
którzy oddali hołd Dzieciątku Jezus  (K+M+B 2020/21). 
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Plan Mszy świętych 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 

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 

02.01.2019 
15.00 Os. Dębowe – bez ul. Partyzantów – 

9 Ks. Wacław 
Sobota 

02.01.2020 
16.30 Ul. Kępa Prawa i Kępa Lewa  

10 Ks. Krzysztof 
Niedziela 

03.01.2020 
15.00 

ul. Żeromskiego od lasu  
do ul. Partyzantów 

11 Ks. Krzysztof 
Poniedziałek 
04.01.2020 

18.30 
ul. Szkotnia od Partyzantów w kierunku 
Soły  od nr 19 do drugiego lustra do nr 

10 

12 Ks. Krzysztof 
Wtorek 

05.01.2020 
18.30 

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

13 Ks. Wacław 
Środa  

06.01.2020 
15.00 Ul. Kasoliki 

14 Ks. Krzysztof 
Środa  

06.01.2020 
16.30 ul. Partyzantów od mostu do torów 

15 Ks. Krzysztof 
Sobota 

09.01.2020 
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 

09.01.2020 
16.30 

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

17 Ks. Wacław 
Niedziela 

10.01.2020 
15.00 

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

w stronę kościoła do  
rodziny Kasolików – nr 23 
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18 Ks. Krzysztof 
Poniedziałek 
11.01.2020 

18.30 
Ul. Partyzantów, od Szkotniej w 

kierunku kościoła (od nr 62) - bez  
os. Dębowego - 

19 Ks. Krzysztof 
Wtorek  

12.01.2020 
18.30 

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

20 Ks. Wacław 
Czwartek 

14.01.2020 
18.30 

Oś. Leśne Duże – lewa strona   
od ul. Żeromskiego od nr  
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Nowenna do Dzieciątka Jezus 

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

Boże, Ty co roku uweselasz nas 
oczekiwaniem naszego odkupienia; 

dozwól, abyśmy przyjmując radośnie 
Twojego Jednorodzonego Syna jako 

Dziecię i Zbawiciela, mogli Go bez trwogi 
oglądać, gdy przyjdzie jako Sędzia, Pan 

nasz, Jezus Chrystus, który z Tobą i z 

Duchem Świętym żyje i króluje na wieki 

wieków. Amen.  
 

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/

