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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

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

Grudzień 2021                        Oczekiwanie                             Nr 12/2021 

 
„Nie bój się, Maryjo,  
znalazłaś bowiem  
łaskę u Boga.  
Oto poczniesz  
i porodzisz  
Syna, 
któremu  
nadasz imię  
Jezus.” 
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Mój Adwent – moje oczekiwanie 
Zbliża się okres roku kościelnego zwany 

adwentem. Adwent czyli oczekiwanie na kogoś kto 
ma nadejść. Z nadejściem tego oczekiwanego 
gościa łączą się pewne nadzieje. Odkąd człowiek 
usunął siebie z raju z powodu grzechu, wyniósł ze 
sobą tęsknotę za utraconym szczęściem, 
pragnienie czegoś co przekracza jego osobowość. 
Stworzony przez Boga na Jego podobieństwo nosi 
w sobie, w swojej podświadomości, tęsknotę za 
nieśmiertelnością, do której jest przeznaczony już  
w akcie stworzenia. Ta myśl o nieśmiertelności 
nurtowała i nurtuje ludzkość od początków 
istnienia. Przejawem tego są dociekania myślicieli 
różnych kultur i religii Wschodu (Budda)  
i Zachodu (Plato, Arystoteles i inni). Te dążenia do 

przekraczania samego siebie prowadziły do wielkich odkryć geograficznych 
Krzysztofa Kolumba czy Magellana. Te same pragnienia są inspiracją wielkich 
osiągnięć współczesnego człowieka w dziedzinie astronautyki, cybernetyki czy 
informatyki. Ale nadal nie zadawalają człowieka dotychczasowe osiągnięcia 
naukowe. Zdobył księżyc, ale już w krótkim czasie wysyła sondę na Marsa. 
Dlaczego ciągle człowiekowi coś brakuje i nadal szuka? Na to jedno  
z podstawowych pytań ludzkości daje wyjaśnienie teologia, czyli nauka o Bogu. 

Bóg postanawiając stworzyć człowieka już w swoim zamiarze powziął także 
postanowienie obdarzyć go nieśmiertelnością i dopuścić go do udziału w swoim 
życiu, w swoim szczęściu. W tym celu poddał go próbie. Gdy człowiek nie 
dowierzając Bogu, tej próby nie wytrzymał, Bóg nie odrzucił swego stworzenia od 
siebie, nie pozostawił człowieka samemu sobie. Już przekroczeniu przez człowieka 
Bożego zakazu Bóg zapowiedział w tzw. proto-ewangelii przyjście Kogoś, kto 
wyzwoli człowieka z jego upadku, w który go wciągnął grzech. Tę myśl  
o wyzwoleniu człowieka z następstw grzechu coraz wyraźniej zapowiadali  
w Izraelu ludzie natchnieni, czyli prorocy. Te przepowiednie, początkowo dosyć 
ogólne coraz wyraźniej wskazywały na nadejście Męża Bożego, Mesjasza, który 
przywróci człowiekowi utraconą godność dziecka Bożego. Prorocy Starego 
Testamentu wielokrotnie zapowiadali przyjście tego nadzwyczajnego Wysłannika. 
Niektóre z tych zapowiedzi wyraźnie wskazywały na Jego Boską naturę, a zarazem 
na ścisły związek z ludzką naturą. Jak proroctwo Izajasza proroka „Dlatego Pan sam 
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da wam znak. Oto Panna pocznie 
i porodzi Syna, i nazwie Go 
imieniem Emanuel” Iz.7,14 A na 
innym miejscu prorok Izajasz 
podał jeszcze wyraźniejszy obraz 
mającego nadejść Mesjasza 
Pańskiego „Naród kroczący w 
ciemnościach ujrzał światłość 
wielką... Albowiem Dziecię się 
nam narodziło, Syn został nam 
dany, na Jego barkach spoczęła 
władza. Nazwano Go imieniem: 
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie 
Jego Panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem ... 
odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. Iz.9, 1-6.  

Takim bardzo wyraźnym proroctwem jest tekst zawarty w księdze proroka 
Micheasza: A ty Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich.  
Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od 
początku, od dni wieczności...Powstanie On i paść będzie mocą Pańską,  
w majestacie imienia Pana Boga swego...rozciągnie swoją potęgę aż po krańce 
ziemi. A Ten będzie pokojem.”  

Bóg wypełnił swoje obietnice w osobie swego Jednorodzonego Syna Jezusa 
Chrystusa, który się narodził z Dziewicy Maryi, dokonał zbawczego dzieła przez 
swoją śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie i zasiadł po prawicy Swego Ojca. I 
Kościół, którego Jezus Chrystus jest Założycielem i Głową czci wspomnienia tych 
wydarzeń. Każdego roku przeżywamy na nowo w czasie adwentu pamiątkę tego 
długiego okres oczekiwania ludzkości nas przyjście zapowiedzianego Mesjasza - 
Zbawcy. Ale czy liturgiczny Adwent ma być tylko przypomnieniem historycznego 
adwentu oczekiwania na Mesjasza przez naród żydowski ? A może ten okres 
liturgiczny ma nas uświadomić na inne również bardzo ważne wydarzenie dla całej 
ludzkości, a mianowicie nadejście Pana Jezusa przy końcu świata jako władcy  
i sędziego. Sam Pan Jezus kilkakrotnie zapowiedział swoje przyjście na końcu 
czasów. 

Trzeba nam sobie przypomnieć scenę z przesłuchania Pana Jezusa przez 
sanhedryn przed Jego męką. Na zapytania ówczesnego najwyższego kapłana 
żydowskiego, Kajfasza, Poprzysięgam cię na Boga żywego, powiedz nam; Czy Ty 
jesteś Mesjasz ,Syn Boży? Jezus odpowiedział Tak ja nim jestem. Ale powiadam 
wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmogącego 
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i przychodzącego w obłokach niebieskich „(Mt 26,63-64. Mk 14,62). W zapowiedzi 
zburzenia Jerozolimy Pan Jezus tak przedstawił apostołom mający nastąpić koniec 
świata. „Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego 
blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebieskie zostaną wstrząśnięte. 
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego ...i ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą „ Mt 24,29-30. 
Jeszcze bardziej przejmujący jest podany przez Pana Jezusa opis sądu 
ostatecznego „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie  
z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały„Mt. 25,31. Ale 
równocześnie Pan Jezus opisując końcowe dzieje czasu kieruje do Apostołów 
słowa pociechy: „A gdy się to dziać zacznie nabierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.” To co Pana Jezusa zapowiedział to na 
pewno wypełni. Kościół pierwszych wieków modlił się o szybkie wypełnienie 
ponownego nadejścia swego Zbawcy prośbą: „Maranatha Przyjdź Panie Jezu” 
(Ap.22,20).Niech i dla nas przeżywany obecnie adwent przybliży nam tę prawdę  
o paruzji Pana Jezusa jako Pana Wszechświata i naszego Zbawcy, który ma nas 
zabrać do swego królestwa. A mając w pamięci Jego zapewnienie o ponownym 
Jego przyjściu będzie się starać tak ułożyć nasze życie, by zasłużyć na 
uczestniczenie z Bogiem, aniołami i wszystkimi świętymi w przygotowanym dla 
nas wiecznym szczęściu. Do takiej zażyłości i zjednoczenia z naszym Zbawcą niech 
nam pomogą przeżycia związane z okresem Adwentu i Bożego Narodzenia. 
Zakończę swoje rozważania słowami naszego wieszcza narodowego, Adama 
Mickiewicza. „Wierzysz, że Jezus Chrystus narodził się w Betlejemskim żłobie, 
Biada ci jeśli nie narodził się w Tobie”.     Kraków 28 X 2006 r. O. Marian Kanior OSB. 
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Krótkie rozważania 
I Niedziela Adwentu – 28 listopada 2021 r.  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Będą znaki na słońcu, księżycu  

i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 
bezradnych wobec szumu morza i jego 

nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, 
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających 

ziemi. Albowiem moce niebios zostaną 
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna 

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

zacznie, nabierzcie ducha 
 i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze 

serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie 
przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy 

mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli 
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».     

Łk 21, 25-28. 34-36 
Uważajcie na siebie… czuwajcie więc ... 
W dobrym przeżyciu czasu Adwentu, który rozpoczynamy dzisiejszą niedzielą, 
pomocne mogą być słowa Psalmu śpiewanego w liturgii: „Daj mi poznać Twoje 
drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami”. W wielu sytuacjach życia 
na jaw wychodzi nasz indywidualizm i uwidacznia się chęć, by wszystko układało 
się według naszych racji, przekonań czy wizji. Człowiek lubi mieć rację. Widać to 
także w odniesieniu do Pana Boga. Gdy zbliża się okres Adwentu, zaczynamy 
myśleć o tym, jak go przeżyć, by powiedzieć sobie, że spożytkowaliśmy ten czas 
dobrze i słusznie. Zastanawiamy się, jakie postanowienia podjąć, by pracując nad 
sobą, stać się lepszym. Mobilizujemy się na te kilkadziesiąt dni, by udowodnić 
sobie, że potrafimy i możemy, jeśli się staramy. To są może dobre i słuszne sprawy, 
jednak wciąż są to tylko nasze sprawy. A Pan Bóg? Przytoczone słowa Psalmu 
pomagają przyjąć nie tylko dobry kierunek, ale także Bożą perspektywę 
jakiegokolwiek działania, które w tym czasie będziemy podejmować. Nie bój się  
zapytać Boga o to, jak On chce, abyś przeżył ten czas. Nie bój się, aby w tym czasie 
nie tyle planować, ile raczej dać się zaskoczyć Bogu, który przychodzi wtedy, kiedy 
chce, a nie kiedy, według naszego uznania, jest na to pora. To jest Jego czas, tylko 
Jego! Oremus 
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II Niedziela Adwentu – 05 grudnia 2021 r.  
Łk (3,1-6). Było to w piętnastym roku  

 rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz 
Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, 

brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz 
tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza 

i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna 
Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad 

Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia 
grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka 
Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 

drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina 
zostanie wypełniona, każda góra  

i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi,  
a wyboiste drogami gładkimi!  

I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. 
 

 Niezwykła misja … 
Czasem zastanawiamy się nad sprawą Bożego wybraństwa. Czy to jest 

sprawiedliwe, że niektórych Pan Bóg wybiera, daje im słyszeć lub widzieć siebie,  
a innych to nie spotyka? Może czasem rodzić się zazdrość, że święci doszli do nieba 
i zyskali tak wielką sławę, a nam – prostym i zwyczajnym ludziom – jakoś to się nie 
udaje. Pewne jest jednak to, że każdego z nas Bóg powołuje do bliskiej relacji  
z Nim. To właśnie jest istotą świętości. Poszukiwanie bliskiej więzi z Nim 
symbolizuje w dzisiejszej Ewangelii pustynia – w Biblii uprzywilejowane miejsce 
spotkania z Bogiem. Pustynia to miejsce, gdzie jest odczuwalny brak wszystkiego. 
To miejsce niebezpieczne, gdzie brakuje wody, pożywienia i wygód, pełne ciszy, 
pokus, samotności i niebezpieczeństw. W takim terenie przemawia Bóg. Wybrał 
pustynię dlatego, że często różne wygody i zabezpieczenia zamykają nas na 
słuchanie Go; są przysłowiową „kanapą”, z której trudno się ruszyć, aby usłyszeć 
coś innego poza włączonym telewizorem. Na pustyni Bóg kieruje słowo do Jana 
Chrzciciela. Jan słyszy to słowo realnie – początkowy jego fragment można 
przetłumaczyć dosłownie jako „stało się słowo Boga do Jana”. Wie, że jest posłany, 
aby przyprowadzać ludzi do Boga w duchu pokuty, nawrócenia i oczyszczenia. 
Chce, aby ludzie byli zbawieni – pragnie dla nich szczęścia, dlatego pomaga im 
prostować drogę do Pana. Na pustyniach naszego życia Bóg kieruje słowo do 
każdego z nas. Pyta o naszą miłość do Niego i do innych. Powołuje każdego z nas 
do nawrócenia i do bycia prorokiem – takim na wzór św. Jana Chrzciciela, 
przygotowującym do spotkania ze Zbawicielem. Na naszej pustyni – pośród 
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różnych niewygód, problemów i zmartwień, jakie przeżywamy – pragnie nas 
wprowadzać w stan, który nazywamy świętością. Oremus 

III Niedziela Adwentu – 12 grudnia 2021 r.  
 Łk (3,10-18). Gdy Jan 

nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: 
„Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: 

„Kto ma dwie suknie, niech się 
podzieli z tym, który nie ma; a kto ma 

żywność, niech tak samo czyni”. Przyszli 
także celnicy, żeby przyjąć chrzest, 

i rzekli do niego: „Nauczycielu, co mamy 
czynić?”. On im powiedział: „Nie 

pobierajcie nic więcej ponad to, co wam 
wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze:  

„A my co mamy czynić?”. On im 
odpowiedział: „Na nikim pieniędzy nie 

wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie”. Gdy więc 
lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest 

Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy 
ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was 

chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: 
pszenicę zbierze do spichlerza,  a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych 

napomnień dawał ludowi  i głosił dobrą nowinę. 
Czas Radości  

W czasie mityngów Grup Anonimowych Alkoholików powszechnie odmawia 
się modlitwę amerykańskiego teologa Reinholda Niebuhra „Boże, użycz mi pogody 
ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, 
co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego”.  
Ludzie zmagający się z niszczącym uzależnieniem od alkoholu proszą Boga  
o pogodę ducha – o wewnętrzną radość w przeżywanych trudnościach, kłopotach 
i siłę do prowadzenia dobrego życia. Radość jako emocja towarzyszy przeżywaniu 
jakiegoś rodzaju szczęścia i pełni. Dlatego ludzie poszukują rozmaitych sytuacji,  
w których mogą jej doświadczyć: przez rozrywkę, różne formy rekreacji, 
przebywanie w towarzystwie bliskich itd. Przeżywana duchowo radość jest 
szczególnym darem Ducha Świętego. Nie da się jej przeżywać w sposób sztuczny  
i wymuszony. Duchowa radość to nie głośny śmiech, szukanie atrakcji, znajomość 
wielu dowcipów czy nieprzejmowanie się różnymi ważnymi sprawami. Można jej 
doświadczać pomimo zmartwień, problemów i cierpienia. Jest ona łaską od Boga, 
przeświadczeniem, że On jest, troszczy się o nas i obdarza swoją miłością. 
„Radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała 
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łagodność: Pan jest blisko!” Dzisiejsze słowo wzywa do przeżywania radości. 
Pociągają nas ludzie uśmiechnięci, szczęśliwi, z których emanuje wewnętrzna 
pogoda ducha. Przeżywanie radości duchowej wynika z duchowego wzrostu i do 
niego prowadzi. Drogą i owocem tego wzrostu może być nasza codzienna prośba: 
„Boże, użycz mi pogody ducha...”. Oremus 

IV Niedziela Adwentu – 19 grudnia 2021 r.  
Łk 1, 39-45 W tym czasie Maryja wybrała 

się i poszła z pośpiechem w góry do 
pewnego miasta w pokoleniu Judy. 

Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 
Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała 

pozdrowienie Maryi, poruszyło się 
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty 

napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk 
 i powiedziała: «Błogosławiona jesteś 

między niewiastami  i błogosławiony jest 
owoc Twojego łona. A skądże mi to, że 

Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 
Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości 

dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 
powiedziane Ci od Pana».  

Matka mojego Pana… 
W czasie zwiastowania Maryja dowiedziała się, że Jej krewna, Elżbieta, 

doświadczyła cudu, czyli daru i znaku od Boga – jest w stanie błogosławionym. 
Maryja postanawia udać się do niej. Zgodnie z chrześcijańską tradycją Zachariasz 
wraz z żoną mieszkali w Ain Karem. Droga z Nazaretu do ich domu trwała około 
czterech dni. Wędrówka Maryi ma inny cel niż sama tylko służba. Udaje się  
w drogę pośpiesznie. Użyte tu greckie słowo „meta spoudes” oznacza gorliwość 
wierzących, żarliwe zatroskanie o kogoś i chęć uczestnictwa w wielkich sprawach 
Bożych. Maryja odbywa swego rodzaju pielgrzymkę, by doświadczać wraz  
z Elżbietą i Zachariaszem wielkich dzieł, jakich Bóg dokonuje w ich życiu. Od 
wejścia do domu Zachariasza widzimy radość i słyszymy słowa wypowiadanych 
błogosławieństw. To dary Boga: Ojca, który daje życie, Ducha Świętego dającego 
światło i Jezusa, na którego obecność tak radośnie reagują wszyscy, łącznie  
z nienarodzonym jeszcze Janem Chrzcicielem. Kiedy rozważamy wydarzenie 
nawiedzenia, otrzymujemy odpowiedź na pytania dotyczące własnej pielgrzymki, 
którą nazywamy życiem. Maryja inspiruje nas, aby słuchać słowa Bożego, 
rozmawiać z Bogiem i przeżywać nasze spotkania oraz podejmowane trudy i prace 
w duchu uwielbienia. Służebnica Pańska pokazuje, jak wnosić do swych domów 
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Jezusa. Przychodząc z Panem i działając pod wpływem Ducha Świętego, naturalnie 
porzucamy pokusę narzekania na wszelkie niedogodności odbywanej drogi. 
Podejmujemy służbę i błogosławimy Ojca, naszego Stwórcę. Oremus 
 

Intencje mszalne na miesiąc grudzień 2021 

Środa  
01.12.2021 17.30 

1. † Zofia Matejko (P) 
2. † Helena Dyczkowska (P) 
3. † Zdzisław Kaleka z rodzicami 

I Czwartek  
02.12.2021 17.30 1. † Wiesław Ryłko (P) 

2. † Edward Graczyk (P) 
I Piątek  

03.12.2021 17.30 1. † Stanisława Goryl (P) 
2. † Daniel Kos z dziadkami 

I Sobota 
04.12.2021 7.00 1. † Zofia Kliś (P) 

2. † Arkadiusz Koper (P) 

Niedziela  
05.12.2021 

II Niedziela Adwentu 
7.00 † Władysław Adamski (P) 

9.00 
1. † Maria Zając (P) 
2. † Kazimierz Magiera (P) 
3. † Ludwik Pająk (P) 

11.00 

1. † Władysław Bies  (P) 
2. † Tadeusz Szatanik (P) 
3. † Mieczysław Zajda w 10 r. śm. 
4. Za Parafian  

17.00 † Franciszek Malarz (P) 
Poniedziałek 
06.12.2021 17.30 1. † Zofia Pałosz (P) 

2. † Tomasz Gabryś (P) 
Wtorek 

07.12.2021 7.00 1. † Wiesław Wanio (P) 
2. † Wiktor Czarnik (P) 

Środa  
08.12.2021 

 
Apel Maryjny  
o godz. 20.45 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. 
7.00 † Tadeusz Małyszek (P) 
9.00 † Zofia Komendera (P) 
17.00 † Helena Handzlik (P) ze Szkotniej  

18.00 
1. W int. Marii z ok. Imienin o Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej 
2. † Maria Zeman (P) 

 Czwartek  
09.12.2021 7.00 1. † Helena Kubaszko (P) 

2. † Józef Handzlik P) 
 Piątek  

10.12.2021 17.30 1. † Józefa Maruszczak (P) 
2. † Mieczysław Hrapkowicz w 7 r. śm. 

 Sobota 
11.12.2021 7.00 1. † Janusz Kózka (P) 

2. † Jan Mleczko (P) 
Niedziela  III Niedziela Adwentu 
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12.12.2021 7.00 † Anna Kaleka w 40 r. śm. z mężem, synami  
   i zięciem 

9.00 
1. † Danuta i Kazimierz Byrski 
2. † Irena Małyszek (P) 
3. † Józefa Kozieł (P) 

11.00 

1. † Teresa Musiał (P) 
2. † Jerzy Czarnik (P) 
3. † Janusz Wadoń (P) 
4. Za Parafian  

17.00 † Zbigniew Matachowski (P) 
Poniedziałek 
13.12.2021 17.30 1. † Jan Grabowski (P) 

2. † Andrzej Wołoszyn w 5 r. śm. 
Wtorek 

14.12.2021 7.00 1. † Barbara Sławińska z synem Marcinem 
2. † Tadeusz Szatanik  (P) 

Środa  
15.12.2021 17.30 

1. † Mieczysław Chrapkowicz z rodzicami  
  i teściami 
2. † Aniela Sanetra (P) 
3.  

 Czwartek  
16.12.2021 7.00 1. † Józef Wrona (P) 

2. † Agnieszka i Józef Drożdż z synem  
 Piątek  

17.12.2021 17.30 1. † Maria Młocek (P) 
2. † Maria i Stanisław Majda z dziećmi 

 Sobota 
18.12.2021 7.00 1. † Kazimierz Gasidło (P) 

2. † Zbigniew Konior (P) 

Niedziela  
19.12.2021 

IV Niedziela Adwentu 
7.00 † Antoni Weźranowski z żoną 

9.00 
1. † Anna Karkoszka (P) 
2. † Krystyna Karkoszka (P) 
3. † Maria Mrowiec 

11.00 

1. W int. Roberta z ok. 9 r. Urodzin o Boże błog. 
opiekę Matki Bożej  
2. † Jan Grabowski w 3 r. śm. 
3. W int. Konrada z ok. 25 r. Urodzin o Boże błog., 
dary Ducha Świętego i opiekę matki Bożej 
4. Za Parafian  

17.00 † Halina Malarz (P) 
Poniedziałek 
20.12.2021 17.30 1. † Franciszek Wadoń (P) 

2. † Marek Fabia (P) 
Wtorek 

21.12.2021 7.00 1. † Janina Baścik (P) 
2. † Maria Żmuda (P) 

Środa  
22.12.2021 17.30 

1. † Wiesław Ryłko (P) 
2. † Jan i Joanna Szkodoń z synem i synową 
3. † Wiktor Czarnik (P) 
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 Czwartek  
23.12.2021 7.00 

1. † W int. Adama z ok. Imienin o Boże błog.  
    i opiekę matki Bożej 
2. † Zofia Komendera (P) 

 Piątek  
24.12.2021 

Wigilia  
 

7.00 1. † Aniela i Stanisław Handzlik  
2. † Maria i Jan Kasolik 

24.00 
Pasterka: 
† ks. Józef Wanatowicz  
† ks. Gustaw Paranycz 

 Sobota 
25.12.2021 

 

Uroczystość Bożego Narodzenia 
7.00 †  Grzegorz Dźwigoń  w 4 r. śm. 

9.00 

1. † Ewa samojedny w 5 r. śm. z mężem  
     Stanisławem  
2. † Mirosław Olszowy (P) 
3.  

11.00 

1. † Dominik Handzlik  
2. W int. Edwarda z ok. 80 r. Urodzin o Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej 
3. Za Parafian 

17.00 † Michał Borutka (P) 

Niedziela  
26.12.2021 

Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
7.00 † Józef i Rozalia Handzlik z synem i synową 

9.00 

1. † Szczepan Baścik 
2. † Jan i Helena Majka 
3. † Karol i Tekla Fabia z rodzicami oraz  
       Franciszka Fabia 

11.00 
1. † Jadwiga i Marian Procner 
2. † Zdzisław Łyszczek (P)  
3. Za Parafian  

17.00 † Aleksander Widomski (P) 
Poniedziałek 
27.12.2021 7.00 1. † Helena i Edward Nycz z córką Jadwigą 

2. † Aniela Sanetra (P) 
Wtorek 

28.12.2021 7.00 1. † Wacław Rutkowski (P) 
2. † Tadeusz Szatanik (P) 

Środa  
29.12.2021 

7.00 † Krystyna Zaręba (P) 
18.00 † Zofia Matejko (P) 

 Czwartek  
30.12.2021 7.00 1. † Józef Handzlik (P) 

2. † Marek Fabia (P) 

 Piątek  
31.12.2021 

15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia na 
zakończenie Starego Roku 

15.30 † Kazimierz Domasik w 6 r. śm. 
† Marian Chmiel  w 6 r. śm. 

 
 Sobota 

01.01.2022 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
7.00 † Maria Żmuda (P) 
9.00 1. † Władysław Adamski (P) 
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1. Intencje pogrzebowe przekazane ks. Proboszczowi Florianowi Gruca ze 
Zgromadzenia Księzy Sercanów w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie Płaszowie 
zostaną odprawione w następujących terminach: 

1.  Goryl Stanisława – 30 int (gregorianka)  od 1 do 30 stycznia 2022 
2.  Zeman Maria – 30 int.  (gregorianka) od 1 lutego do 2 marca 2022 
3.  Konior Zbigniew – 16 int.  w styczniu 2022 
4.  Borutka Michał – 19 int.  w styczniu 2022 
5.  Czarnik Jerzy – 17 int.  w lutym 2022 
6.  Pająk Ludwik – 22 int.  w lutym 2022 
7.  Kozieł Józefa – 16 int.  w marcu 2022 
8.  Małyszek Tadeusz – 18 int. w marcu 2022              Razem 168 intencji 

2. Intencje pogrzebowe przekazane ks. Adamowi Lechmanowi z Domu Księży 
Salwatorianów  w Bielsku Białej. Intencje te zostaną odprawione w grudniu: 
Czarnik Wiktor – 9 int.; Rutkowski Wacław – 7 int.  i Aniela Sanetra – 10 int  = 26 int. 

 
 
 
 
 
 

Apel Maryjny 
O godz. 20.45 

2. † Jan i Emilia Kołodziejczyk w r. śm. 
3. W int. Członkiń z X R. Kobiet Anny Baron  
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

11.00 
1. † Tadeusz Szatanik (P) 
2. † Stefan Krawczyk z żoną Emilią 
3. Za Parafian 

17.00 † Małgorzata Skudrzyk (P) 

Niedziela  
02.01.2022 

II Niedziela Po Narodzeniu Jezusa 
7.00 † Józefa Maruszczak (P) 

9.00 
1. † Jarosław Janikowski z rodzicami  
2. † Zdzisław Mreńca w 20 r. śm.  
3. † Za zmarłe Członkinie z X Róży Anny Baron  

11.00 

1. † Stanisława Goryl (P) w 1 r. śm. 
2. † Stanisław Baścik w 8 r. śm. 
3. W int. jubilatów Elżbiety i Romana w 35 r. 
    Ślubu dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  
    o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
4. Za Parafian  

17.00 † Ludwik Pająk (P) 
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Krzyżówka dla dorosłych 12/2021  
Rozwiązaniem krzyżówki 

dla dorosłych  
z gazetki nr 11/2021   

jest hasło:  
 „Skarb w naczyniach 

glinianych.”  
Nagrodę wylosowały 

osoby:   Małgorzata Kolber  
i Halina Bułaś . 

Gratulujemy!  
Hasło z krzyżówki  

nr 12/2021 proszę nadsyłać do 12.12.2021, 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. Matka Boża; 4. Oczekujemy na Boże …; 11. Brat Mojżesza; 12. Dziesięć 
Przykazań; 13. Dłużej … niż przeora; 16. Skrót Anonimowych Alkoholików; 17. Skrót Księgi 
Barucha; 18. Świętujemy w dniu patrona; 20. „Chrystus pośród was – … chwały” (Kol 1,27); 
22. … góry przenosi; 23. W rodowodzie Jezusa (Mt 1,8); 25. Obchodzona 24. grudnia;  
28. Spis przodków Jezusa w Mt 1,1-16; 31. Tworzywo garncarza; 32. Kolor szat liturgicznych  
w Okresie Bożego Narodzenia; 33. Zdobyte przez Jozuego; 34. Symbol Chrystusa jako ofiary; 
35. Moneta rzymska, dniówka robotnika w winnicy; 38. Barwny łuk na niebie, znak przymierza 
z Bogiem; 40. Drzewo w herbie Libanu; 41. Sanktuarium na Żywiecczyźnie z obrazem Matki 
Bożej czczonym od XVII w.; 44. Jeden z proroków mniejszych; 45. „Ja przemawiałem … przed 
światem” (J 18,20); 46. Przed przyjściem Chrystusa „będą … na słońcu, księżycu i gwiazdach” 
(Łk 21,25); 48. „Nie może się skryć … położone na górze” (Mt 5,14); 49. Z potłuczonego garnka; 
50. Skrót Księgi Zachariasza. 
PIONOWO: 1. Rozmowa z Bogiem; 2. Liturgiczny zaczyna się Adwentem; 3. Błogosławiona 
siostra św.Kingi; 4. Skrót Księgi Nahuma; 5. Przymierza albo Noego; 6. Rycerz frankoński, 
bohater pieśni o nim (VIII w.); 7. On, …, ono; 8. Wada oczu; 9. Matka z greckiego mitu cierpiąca 
po stracie dzieci; 10. Matka żyjących; 11. Konanie; 14. Sądzi; 15. Eden; 19. Włochy; 21. Ucho, 
przez które trudno przejść wielbłądowi; 24. Okres przygotowujący na Boże Narodzenie;  
26. … i As; 27. Skrót Księgi Sofoniasza; 28. Szymon Piotr, Andrzej, Jakub i Jan przed 
powołaniem przez Jezusa pracowali jako …; 29. „Przedziwny …, Bóg mocny” (Iz 9,5);  
30. Słodkie owoce palmy; 32. Miasto narodzin Jezusa; 36. Wódz syryjski uzdrowiony z trądu 
przez Elizeusza (Łk 4,27); 37. Jezus, Maryja i Józef to Święta …; 39. Miasto Szymona, który 
dźwigał krzyż z Jezusem; 42. Roślina używana jako kropidło (Wj 12,22); 43. Jezus dla Anny, 
matki Maryi; 47. Skrót Ewangelii zawierającej rodowód Jezusa. 
 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Hasło: 
……………………………………………………………………………………..……………
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Krzyżówka dla Dzieci 12/2021 
Rozwiązaniem krzyżówki  
nr 11/2021 jest hasło: 
„Kiedy ogarnie śmierci 

trwoga szukamy  
bliskości Boga.” 

Nagrodę wylosował 
    Helena i Ryszard 

Szczepańczyk 
oraz Jan Matulewski 

Rozwiązanie krzyżówki nr 
12/2021 proszę nadsyłać do 12.12.2021 r. 

na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę 
przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody 
książkowa pt.: „Polskie tradycje świąteczne”.  Pozdrawiam 

wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
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  Mały  
      Apostoł                                                 

 

Drogie Dzieci ! 
Rozpoczyna się czas Adwentu, czyli 

oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Codziennie będziemy uczestniczyć 
w Roratach, aby przeżywać radość z poczęcia Syna Bożego w łonie 
Niepokalanej Dziewicy Maryi. Syn Boży przyjmuje ludzką naturę. 
Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty na Msze św. Roraty 
w oczekiwaniu na Zbawiciela świata. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

W poniedziałki, środy i piątki 
  o godz. 17.30, 

a we wtorki,  
czwartki  

i w soboty  
o godz. 7.00. 
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Święty Mikołaj 
odwiedzi  
Dzieci  

w naszym 
kościele  

na RORATACH,  
w poniedziałek,  

6 grudnia  
   o godz. 1730. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Konkurs na 

najpiękniejszy 

lampion odbędzie  

się w piątek 

17 grudnia po 

Roratach. 
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Coś dla ducha           
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Godzina Łaski dla całego świata 
8.12.2021 godz. 12.00 

Jest taka godzina w ciągu roku, gdy 
Niebo otwiera się szeroko dla każdego 
człowieka. Przez 60 minut na świat 
wylewają się fale łask. W tej godzinie 
nawrócić się może nawet najbardziej 
zatwardziały grzesznik. Ta godzina, to 
GODZINA ŁASKI, która jest wyjątkowym 
prezentem dla ludzkości od Niepokalanej. 
Przypada 8 grudnia o godz. 12.00. 
Objawienia w Montichiari 
O Godzinie Łaski powiedziała nam sama 
Maryja w Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia – 8 grudnia 1947 r. w Montichiari 
we Włoszech. Montichiari – czyli Jasna 
Góra! W tej maleńkiej włoski miejmiejsco- 
wości Maryja ukazywała się pielęgniarce 
Pierinie Gili. Pierwsze objawienie miało 
miejsce 24 listopada 1946 r. w szpitalu. Pierina zobaczyła płaczącą Madonnę, 
której pierś przebijały trzy miecze. Powiedziała tylko trzy słowa: „Modlitwa. 
Ofiara. Pokuta”. Kiedy Pierina ponownie zobaczyła Matkę Bożą, bardzo się 
zdziwiła. Tym razem Maryja uśmiechała się, miała na sobie jasną szatę, a  
w miejscu trzech mieczy były przepiękne róże: biała, czerwona i złota. 
Przedstawiła się, jako Róża Duchowa. 
Objawienia powtarzały się bardzo często. To najbardziej pamiętne miało 
miejsce 8 grudnia 1947 r. w bazylice w Montichiari. Maryja powiedziała: Życzę 
sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę 
Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla 
duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak 
marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. 
Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie 
poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić 
kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim 
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pośrednictwem wiele łask. Każdy, 
kto będzie modlić się w tej intencji  
i wylewał łzy pokuty, odnajdzie 
pewną drabinę niebieską, przez me 
macierzyńskie Serce będzie też miał 
zapewnioną opiekę i łaskę. Maryja 
prosiła, aby ustanowić to nowe 
nabożeństwo w całym Kościele. 
Wskazała także na swoje Serce: 
Spójrz na to Serce, które tak 
umiłowało ludzkość, ale większość 
ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli 
dobrzy i źli zjednoczą się w 
modlitwie, dostąpią przez to Serce 
miłosierdzia  
i otrzymają dar pokoju. 
Godzina Łaski – prośby i obietnice: 

1. Życzę sobie, aby każdego roku  
w dniu 8 grudnia, w południe  
    obchodzono Godzinę Łaski dla 
całego świata. 
2. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. 
3. Będą masowe nawrócenia. 
4. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą 
    i znów staną się wierne i miłujące Boga. 
5. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy 
    ludzie będą się modlić za bliźnich. 
6. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. 
7. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. 
8. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się  
    w domu. 

Jak odprawić Godzinę Łaski? 
Maryja zachęca, by każdego 8 grudnia o godz. 12.00 udać się do Kościoła  
i tam się modlić. Jednak jeśli nie jest to możliwe, można także prosić o łaski w 
domu, w pracy – tam, gdzie akurat przebywamy. Ważne jednak, aby zbyt 
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łatwo nie zwalniać się z możliwości pójścia do świątyni. Maryja powiedziała 
„jeśli ktoś w tym czasie NIE MOŻE nawiedzić kościoła”. Oczywiście nie trzeba 
poświęcić na modlitwę całej godziny, jeśli nie jest to możliwe. Jednak im 
ofiarniej podarujemy czas Niepokalanej, tym szczodrzej Ona obsypie nas 
swoimi łaskami.  
Pamiętajmy, by powierzać Niebu nie 
tylko intencje swoje i swojej rodziny, ale 
także pokój na świecie, Kościół 
powszechny i nawrócenie grzeszników. 
Maryja pragnie bowiem wyprosić 
nawrócenie dla wielu grzeszników: 
„będą masowe nawrócenia” – mówiła w 
objawieniu. Każda modlitwa jest dobra, 
zachęcamy jednak, by pamiętać 
zwłaszcza o Różańcu. Niepokalana w 
wielu objawieniach prosiła o tę właśnie 
modlitwę. 

Prośmy, ale także dziękujmy. 
Maryja, mówiąc o Godzinie Łaski, 
obiecuje nam morze łask – nawet jeśli 
jeszcze ich nie widzimy, to mamy już za 
co dziękować. A wdzięczność otwiera serce na jeszcze więcej skarbów  
z nieba. 

Wezwanie do modlitwy, ofiary i pokuty!  
Objawienia Maryi w Montichiari to jednak nie tylko obietnice związane  
z Godziną Łaski. Nie zapominajmy o trzech ważnych słowach, które 
Niepokalana wypowiedziała w trakcie pierwszego zjawienia. MODLITWA. 
OFIARA. POKUTA. To wezwanie dla nas. Program duchowy dla każdego. To 
wołanie, które wybrzmiewa we wszystkich objawieniach Maryjnych XIX i XX 
wieku. Maryja prosi nas o to, abyśmy się modlili – codziennie. W La Salette 
mówiła, że jeśli nie mamy czasu, to abyśmy choć rano i wieczorem odmówili 
„Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Ale nie powinniśmy się do tego ograniczać. 
W Gietrzwałdzie – jedynych uznanych przez Kościół objawieniach w Polsce – 
Maryja prosi Polaków o codzienną modlitwę na Różańcu. Kolejne wezwanie 
to ofiara – czyli oddanie czegoś, umartwienie się. To wyraz troski Matki Bożej 
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o wszystkich grzeszników, zwłaszcza o tych, za których nikt się nie modli. 
Ofiarujmy nasze dobre uczynki, ale także troski, cierpienia, trudy, bóle – 
prosząc o nawrócenie dla grzeszników na świecie. I na koniec – pokuta, czyli 
wynagrodzenie Bogu za popełnione grzechy. Większość z nas po odbytej 
spowiedzi ogranicza się do odprawienia zadanej przez kapłana pokuty, czyli 
zazwyczaj odmówienia krótkiej modlitwy. Czy to wystarczające 
wynagrodzenie Bogu za rany, które zadajemy naszymi grzechami? A co  
z grzechami zapomnianymi, grzechami społeczności, narodów, profanacjami, 
niegodnie przyjętymi Komuniami świętymi? Wiele grzechów na świecie 
ściąga na nas wszystkich gniew Boży, karę. Dlatego Maryja prosi nas  
o podejmowanie pokuty. Nie jednorazowo, ale cały czas. Pokuta to program 
na życie. Otwiera i oczyszcza serce. A tylko ludzie czystego serca Boga oglądać 
będą. Pokuta otwiera bramy nieba – nam, naszym bliskim zmarłym, 
grzesznikom na świecie. Pokuta, czyli przepraszanie Boga za popełnione 
grzechy, w uniżeniu, w pokorze. Może na kolanach, a może w postawie 
leżenia krzyżem. Nasz żal za grzechy porusza serce Boga, dlatego to ratunek 
dla nas i świata całego. Modlitwą, ofiarą i pokutą uśmierzamy także ból trzech 
ran, które Maryja miała na piersi w Montichiari. 
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Czas na wspomnienia 
W niedzielę, 14 listopada we wszystkich Parafiach naszej Diecezji rozpoczął 
się Synod. Mszą św. o godz. 9.00 zainaugurowaliśmy Synod  w naszej Parafii 
Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W uroczystej procesji 
przedstawiciele naszej społeczności przynieśli symbole drogi synodalnej: 
Ewangeliarz i  Pneumatoforę (Ikonę Matki Bożej niosącej Ducha Świętego). 
Symbole zostały umieszczone w prezbiterium naszej świątyni. 
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Czas na podziękowanie 
Pragnę serdecznie podziękować wspaniałym Parafianom, którzy każdego roku  
z okazji 1 listopada sprzątają, myją i dekorują grób naszych zmarłych Proboszczów. 
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Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 
Proszę telefonicznie kontaktować się z księdzem w sprawie zgłaszania: chrztu 

dziecka, zapowiedzi przedślubnych, ślubu, pogrzebu i odwiedzin ciężko 
chorego. W rozmowie telefonicznej otrzymamy wszystkie potrzebne 

informacje oraz jak odebrać zaświadczenia i dokumenty kancelaryjne. 
Godziny urzędowania kancelarii parafialnej: 

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

telefon komórkowy:  797279788 

Parafia pw. Najdroższej Krwi  Pana  
Naszego Jezusa Chrystusa,  

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;  

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

http://www.ketypodlesie.pl/

