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       Miłosierdzie 
             i Miłość Jezusa                
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
Styczeń 2022              „Objawiło się nam zbawienie”                  Nr 01/2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam 
dany i spocznie władza na jego ramieniu,  

i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny,  
Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” Iz 9,5 
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    Drodzy Parafianie! 
      Jest taki czas, co łzy  
     w uśmiech zamienia. 

     Jest taka noc, co smutek  
     w radość przemienia. 
    Jest taka moc, co spełnia 
marzenia. To właśnie czas świąt 
Bożego Narodzenia. 

Drodzy Parafianie. 
Niech Bóg napełnia 
Wasze serca wiarą  
i miłością, która 
wszystko uzdrawia  
i  moce zła zwycięża. 
Niech Boży pokój 
zakwitnie i szczęście 
rozbudzi w rodzinach. 

Niech błogosławieństwo Bożej Dzieciny towarzyszy Wam 
na drogach codziennych obowiązków, trudów i zmagań, 
dając silne w sobie oparcie już nowym 2022 roku.  

                      Z serdecznymi życzeniami i kapłańskim  
                   błogosławieństwem ks. Wacław i ks. Michał. 

   
 Boże Narodzenie  
      25.12.2021 r. 
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Świąteczne medytacje nad Słowem Bożym 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 
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. 

Nadszedł już czas…  
W liturgii uroczystości lub święta po akcie pokutnym intonuje się: „Chwała 

na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom...”. Hymn inspirowany jest 
uwielbieniem, wypowiedzianym przez aniołów w scenie zwiastowania pasterzom 
narodzin Pana. Słyszymy, że wszyscy ludzie są obiektem Bożego upodobania – Bóg 
Ojciec kocha każdego człowieka i przez swojego Syna przynosi dar pokoju. 
Szczytem chwały jest to, że Syn Boży bierze ciało z Maryi Dziewicy i przychodzi na 
świat jako człowiek. Jezus staje się naszym bratem i w tajemnicy Jego narodzin 
wszyscy ludzie ogarnięci są chwałą Boga – Jego czystością, mocą i pięknem. Bóg 
daje swą łaskę każdemu: zarówno tym, którzy żyją zgodnie z przykazaniami, jak  
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i grzesznikom. Aniołowie przychodzą z dobrą nowiną do pasterzy. Prawowierni 
Żydzi odnosili się do nich z nieufnością, postrzegając ich jako ludzi 
niewykształconych i niezachowujących zwyczajów religijnych. Przez większą część 
roku pasterze wypasali powierzone im przez właścicieli owce. Troszczyli się  
o trzody i chronili je przed drapieżnikami. Nie mieli więc możliwości brać udziału 
w modlitwach w synagodze czy w świątyni. Byli jednak świadomi swojej 
grzeszności i niegodności. Uroczystość Narodzenia Pańskiego to czas,  
w którym świętujemy wielką miłość Boga do każdego człowieka. Niezależnie od 
tego, czy nasze życie religijne jest doskonałe czy nie, Jezus rodzi się i przychodzi do 
nas. W postawie pasterzy Bóg ukazuje naszą misję. Oni słuchają aniołów, 
wykonują ich polecenie, odbywają pielgrzymkę, aby doświadczyć Bożej obecności; 
odnajdują Maryję, Józefa i Jezusa. Następnie wracają do swych obowiązków, 
wielbiąc i wysławiając Boga. Dzisiejsze świętowanie motywuje nas, aby znaleźć 
Jezusa, doświadczyć radości tego spotkania i w duchu uwielbienia Boga powrócić 
do miejsc, w których żyjemy i pracujemy. Oremus 

Niedziela Świętej Rodziny – 26 grudnia 2021 r. 
Łk (2,41-52) Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat 

dwanaście, udali się tam zwyczajem 
świątecznym. Kiedy wracali po skończonych 

uroczystościach, został młody Jezus  
w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 

Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, 
uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi  

i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do 
Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po 

trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie 
siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się 

im  i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go 
słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu  

i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się 
bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, 
czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja  

z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemu Mnie szukaliście? Czy nie 
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli 

tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.  
A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy  

w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 
Rodzina darem miłości 

Małżeństwo jest związkiem prawnie usankcjonowanym. Mężczyzna  
i kobieta, którzy połączeni są małżeństwem, tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę. 
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Obecnie wywierane są naciski na zmianę istoty małżeństwa. Człowiek chce sam 
stanowić o sobie, tworzy więc prawa bez Boga. Wiele par tworzy „związki 
partnerskie”, rezygnując z zawierania małżeństwa. Przyzwyczajamy się do tego 
jako do normy; nawet wielu chrześcijan przyjmuje taki sposób myślenia  
i postępowania. Kobieta i mężczyzna żyją w grzechu, którego emocjonalnie już nie 
odczuwają. Już nawet sumienie nie reaguje wyrzutami, bo ludzie przyzwyczaili się 
do tej sytuacji. Wynika to z przeżywania relacji międzyludzkich bez odniesienia do 
Boga. Wtedy trudno znaleźć odpowiedź na pytanie: po co brać ślub kościelny, 
skoro wszystko w miarę dobrze się układa? Bez wiary i bez patrzenia na Świętą 
Rodzinę, bez szukania odpowiedzi, jak „być w tym, co należy do Ojca”, maleje 
motywacja do proszenia Kościół święty o błogosławieństwo; chęć zawarcia 
sakramentu słabnie, a dzieci nie widzą związku pomiędzy Bogiem a małżeństwem. 
Niedziela Świętej Rodziny jest świętem każdej rodziny. Ustanowił je papież 
Benedykt XV w 1922 roku, aby podkreślić, że rodzina to miejsce naszego 
uświęcenia. Zadaniem tego święta jest podkreślenie tego, że małżeńska relacja 
pomiędzy kobietą a mężczyzną to przestrzeń życia, mająca moc sakramentu, czyli 
znaku działającego Boga. Dzisiejszy dzień jest dniem modlitwy za wszystkie 
rodziny; za te, z których wyszliśmy, oraz za te, które tworzymy lub wspieramy. 
Każda z nich, podobnie jak Rodzina z Nazaretu, jest pomysłem i darem Boga Ojca. 
Każda pochodzi od Boga i jej misją jest, aby do Niego prowadziła. Do każdej rodziny 
chce się dać zaprosić – jako jej członek – Syn Boży. Oremus 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi – 
 1 stycznia 2022 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. 
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Dar Matki… 
Z okazji Nowego Roku składamy sobie tradycyjne życzenia. Również 

dzisiejsza liturgia słowa rozpoczyna się życzeniami. Taki jest bowiem sens słowa 
„błogosławić”, czyli dobrze mówić, dobrze życzyć. Bóg przez Mojżesza przekazuje 
„życzenia” Aaronowi i jego synom, a ci mają kierować je do Izraela: „Niech cię Pan 
błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię 
obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy 
pokojem”. Bóg swoje oblicze najpełniej zwrócił ku nam, kiedy dzięki wcieleniu 
Słowa Bożego oblicze to stało się widzialne. Odwieczny Bóg wkroczył w naszą 
historię, czyniąc z niej historię zbawienia. O ważności tego faktu świadczy nawet 
sposób mierzenia czasu. Powszechnie przyjętą – choć różnie nazywaną – jest 
cezura czasowa przed i po narodzeniu Jezusa Chrystusa. Jego Matkę – Najświętszą 
Maryję Pannę – nazywamy z języka greckiego „Theotokos”, czyli Bożą Rodzicielką. 
Wszystkie inne prawdy maryjne – dziewictwo przed narodzeniem, podczas 
narodzenia i po narodzeniu Syna Bożego, niepokalane poczęcie Maryi i Jej 
wniebowzięcie – są konsekwencjami tej prawdy uroczyście potwierdzonej na 
Soborze Efeskim w 431 roku. Dzisiaj też obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. 
Został on ustanowiony przez papieża św. Pawła VI w 1967 roku, a kolejni papieże 
w orędziach z tej okazji podejmują istotne dla świata tematy. Jako ludzie wiary, 
mamy świadomość, że najgłębszy pokój nie zaczyna się przy stole politycznych 
negocjatorów, ale przy kratkach konfesjonałów. Oremus  

 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 2 stycznia 2022 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  
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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 
„Na początku Bóg stworzył niebo  

i ziemię” (Rdz 1,1). „Na początku było 
Słowo” (J 1,1). Pierwsze słowa Księgi 
Rodzaju wraz z pierwszymi słowami 
Ewangelii według św. Jana stanowią filary 
dwóch testamentów, a zarazem całej 
rzeczywistości, w której z Bożej miłości  
i woli jesteśmy zanurzeni. Od tego, co jest 

i jak jest „na początku”, zależy wszystko to, co jest i wydarza się później. 
„Początek” ukierunkowuje i porządkuje całą rzeczywistość. Odsłaniając źródło, 
wskazuje kres naszego istnienia oraz spełnienia w wieczności. Jezus Chrystus to 
„Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Ap 22,13). Wszystko 
dokonuje się w Nim, z uwagi na Niego i dla Niego. Bóg stwarza słowem na obraz  
i podobieństwo Słowa Wcielonego. Zbawia nas w Słowie i komunikuje zbawienie 
słowami. Ostatecznie po drogach czasu prowadzi nas także ku Słowu, o którym  
w prologu Ewangelii naucza św. Jan Apostoł. A poetycko wyraził to w „Tryptyku 
rzymskim” św. Jan Paweł II: „Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat 
wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca”. Słowo, które do nas przyszło ponad 
2000 lat temu, wciąż przychodzi przez liturgię Kościoła oraz przez bogactwo 
symfonicznego objawienia w faktach naszego życia. Czyni to w sposób pokorny, 
dyskretny i pozostawiający wolność Jego przyjęcia lub odrzucenia. Oby nigdy nie 
odnosiły się do nas słowa: „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. 
Najwłaściwszym miejscem dla Słowa jest ludzkie serce. Wyrazem Jego przyjęcia 
jest życie ukształtowane Ewangelią i świadectwo dawane światłości na wzór św. 
Jana Chrzciciela. Oremus 
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Uroczystość Objawienia Pańskiego  
                   „Trzech Króli”  – 6 stycznia 2022 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… 
  Boże działanie jest zawsze konkretne. Ma swój czas, miejsce i adresatów, 
którzy bardziej lub mniej świadomie włączają się w historię zbawienia. Mędrcy 
pielgrzymujący do Nowonarodzonego są otwarci na różne znaki. Korzystają  
z informacji uzyskanych od Heroda, który w gruncie rzeczy jest postacią tragiczną. 
Umysłem ma dostęp do wiedzy na temat Mesjasza, ale serce zamknął na miłość. 
W sposób właściwy wskazuje drogę, ale sam w pielgrzymkę nie wyrusza. 
Znamienny jest fakt, że droga do Betlejem wiedzie przez Jerozolimę. Tak też jest 
w liturgii. Odkrycie sensu wcielenia ujawnia się w blasku Misterium Paschalnego 
Jezusa Chrystusa. Najbardziej spektakularnym znakiem, za którym podążają 
mędrcy, jest gwiazda. Pisze o niej Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi”, nawiązując 
do nauczania św. Grzegorza z Nazjanzu: „Mówi on, że w chwili, w której trzej 
Królowie, prowadzeni przez gwiazdę, adorowali nowego Króla Chrystusa, nastąpił 
koniec astrologii, gdyż od tej pory gwiazdy poruszają się po orbitach wyznaczonych 
przez Chrystusa. Rzeczywiście w tej scenie jest odwrócone ówczesne pojmowanie 
świata, które w inny sposób na nowo dochodzi dzisiaj do głosu. To nie żywioły 
świata, prawa materii rządzą ostatecznie światem i człowiekiem, ale osobowy Bóg 
rządzi gwiazdami, czyli wszechświatem; prawa  materii i ewolucji nie są ostateczną 
instancją, ale rozum, wola, miłość – Osoba” (5). Jest jeszcze jedno źródło inspiracji 
dla pielgrzymów idących ze Wschodu. Zewnętrznych znaków dopełnia 
wewnętrzne objawienie, aby zmienić drogę powrotną. Każde spotkanie z Bogiem 
ma taki skutek: zmienia  myślenie i kierunek życiowej wędrówki. Oremus 
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Święto Chrztu Pańskiego – 09 stycznia 2022 r. 
Łk (3,15-16.21-22). 

Gdy 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”.  
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, 

Jezus także przyjął chrzest. A gdy się 
modlił, otworzyło się niebo i Duch 

Święty zstąpił nad Niego, w postaci 
cielesnej niby gołębica, a z nieba 

odezwał się głos: „Ty jesteś moim 
Synem umiłowanym, w Tobie mam podobanie”. 

 

Umiłowany przez Boga… 
Jan otrzymał przydomek Chrzciciel z powodu misji spełnianej nad Jordanem 
względem tych, którzy przychodzili, aby podjąć drogę nawrócenia. Udzielał im 
chrztu wpisującego się w praktyki obmyć rytualnych Starego Testamentu. 
Chrzest ten nie był zatem sakramentem, który – jak wszystkie inne – pochodzi od 
Jezusa Chrystusa. Chrzest Janowy był jedną z zapowiedzi chrztu sakramentalnego. 
I to z uwagi nie tylko na zewnętrzną formę jego udzielania – greckie słowo 
„baptizein” znaczy „zanurzyć, pogrążyć” – ale także na przemianę życia, która 
powinna mu towarzyszyć. Jezus Chrystus nie musiał przyjmować chrztu. Czyniąc 
to, zanurzył się w dramat ludzkiego losu, aby wydobyć nas z otchłani grzechu. 
Zechciał wziąć udział w przedziwnej wymianie porządków. Ten, który nie miał 
grzechu, stanął wśród grzeszników, aby dzielić nasz los. Woda, która nie musiała 
obmywać go z grzechów, nabrała mocy obmywania innych. Pan i Władca uniżył się 
przed sługą, aby przywrócić człowiekowi jego godność. O chrzcie przyjętym przez 
Jezusa mówimy także, wskazując Jego śmierć. Wschodnie ikony: betlejemska 
grota, chrzest w Jordanie i zstąpienie Jezusa do otchłani łączy symbolika 
chromatyczna. Czerń wyraża wejście Jezusa w uniżenie wcielenia, chrztu i śmierci. 
Wszystko to dokonało się z miłości do nas i dla naszego zbawienia. Dzisiejszy dzień 
warto przeżyć także jako zaproszenie do wdzięczności za nasz chrzest, który wpisał 
nas bardziej w serce Boga niż do księgi parafialnej, oraz za tych, którzy zatroszczyli 
się o nasze wychowanie w wierze. Oremus 
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II Niedziela Zwykła – 16 stycznia 2022 r. 
J (2,1-11). W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 

Zaproszono na to wesele także Jezusa  
i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, 

Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają 
wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to 

moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy 
jeszcze nie nadeszła godzina moja?”. 

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie”. Stało zaś tam sześć stągwi 

kamiennych przeznaczonych do 
żydowskich oczyszczeń, z których każda 

mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 
Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie stągwie 

wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich:  „Zaczerpnijcie teraz  
i zanieście staroście weselnemu”. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował 

wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali 
wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego  i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia 

najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do 
tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.  

Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.    

Dla nas to niemożliwe 
Ewangelię o weselu w Kanie Galilejskiej czytamy w liturgii Mszy świętej 

kilkakrotnie w ciągu roku. Poza drugą niedzielą okresu zwykłego jest to choćby 
uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Dzisiaj Kościół daje nam 
ją do rozważenia z racji chronologii korespondującej z liturgicznym czasem.  
W Kanie Galilejskiej ma miejsce pierwszy cud, którego skutkiem jest wiara 
uczniów. Wesele jest obrazem oblubieńczej miłości Chrystusa do swojego ludu. 
Obfitość wina, pod wpływem prośby Maryi podarowanego gościom, to znak 
obfitości łask, które ostatecznie pochodzą od Jezusa Chrystusa. Docierają one 
także do tych, którzy nie do końca są świadomi ich źródła. Trudności  
z określeniem, skąd pochodzi jakieś dobro, w tym przypadku wyborne wino, są 
zaproszeniem do poszukiwania jego Dawcy. Maryja biorąca udział w obdarowaniu 
interweniuje u Jezusa w sytuacji z pozoru beznadziejnej i dodaje odwagi w 
pełnieniu Jego woli. Także nas uczy zaufania do Tego, który może zaradzić naszym 
potrzebom. Zachęta Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” jest wciąż 
aktualna. Z pozoru bezsensowny wysiłek gromadzenia wody – przecież wina 
brakuje – połączony ze skutecznym słowem Jezusa zostaje wynagrodzony 
radością. Wino w biblijnej”. narracji jest jej synonimem. Ewangelista Jan  
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w kontekście tego wesela nie wspomina o małżonkach. Możliwa jest taka 
interpretacja, że Jezus Chrystus to Oblubieniec, który poślubia nas, czyli Kościół – 
Oblubienicę. Oremus 

III Niedziela Zwykła – 23 stycznia 2022 r. 
Łk (1,1-4; 4,14-21). Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które 

się dokonały pośród nas, tak jak nam je 
przekazali ci, którzy od początku byli 

naocznymi świadkami  i sługami słowa. 
Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie 

wszystko od pierwszych chwil i opisać ci 
po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł 
przekonać o całkowitej pewności nauk, 

których ci udzielono. W owym czasie: 
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei,  

a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.  
On zaś nauczał w ich synagogach, 

wysławiany przez wszystkich. Przyszedł 
również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do 

synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. 
Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na 

Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym 

obwoływał rok łaski Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich 
w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich:  

„Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. 

Zapowiedź misji… 
Antyfona na rozpoczęcie dzisiejszej liturgii, która może być odczytana zamiast 
śpiewu pieśni, brzmi: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. 
Przed Nim kroczą majestat i piękno, a potęga i blask w Jego świątyni”. Niedziela 
jest nam dana, abyśmy z całym Kościołem wysławiali Boga za wszystko, co dla nas 
z miłości uczynił w przeszłości, czyni obecnie oraz uczyni w przyszłości. Aby 
uzmysłowić sobie zakres działania Boga w historii zbawienia, w którą włączona 
jest także historia każdego z nas, jesteśmy zaproszeni do zgłębiania słowa Bożego. 
Zostało ono zapisane na kartach Biblii oraz w żywej pamięci Kościoła, czyli Tradycji. 
Te sposoby przekazywania Objawienia potwierdza św. Łukasz na początku 
Ewangelii: „Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych 
chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej 
pewności nauk, których ci udzielono”. Imię adresata „Teofil” może być odniesione 
do każdego, kto – zgodnie z jego greckim źródłosłowem – miłuje Boga. Ewangelista 
przypomina Dobrą Nowinę zapowiedzianą przez proroka Izajasza a spełnioną  
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w Jezusie Chrystusie. Również dziś, tak jak przed wiekami w Nazarecie, uobecnia 
się ona w głoszonym słowie, a następnie w  eucharystycznym  znaku Ciała i Krwi. 
Komunia z Chrystusem tworzy także komunię między nami, abyśmy byli jednym 
organizmem Kościoła. Mamy różne zadania i role do spełnienia, ale wspólny cel – 
żyć Bożą miłością i przybliżać ją światu. Oremus 

IV Niedziela Zwykła – 30 stycznia 2022 r. 
Łk (4,21-30). Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: 

„Dziś spełniły się te słowa Pisma, które 
słyszeliście”. A wszyscy przyświadczali Mu  

i dziwili się pełnym łaski słowom, które 
płynęły z ust Jego. I mówili: „Czy nie 

jest to syn Józefa?”. Wtedy rzekł do nich:  
„Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: 

Lekarzu, ulecz samego siebie;  
dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego,  

co wydarzyło się, jak słyszeliśmy,  
w Kafarnaum”. I dodał: „Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany 

w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, 
kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód 

panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy 
w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, 

a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy  
w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta  

i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. 
On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 

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 
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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 
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: 

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. W int. Ofiarodawców, darczyńców i tych  
    Parafian, którzy angażują się i poświęcają swój  
    czas dla naszej społeczności parafialnej 

11.00 

1. † Dominik Handzlik  
2. W int. Edwarda z ok. 80 r. Urodzin o Boże błog.  
    i opiekę Matki Bożej 
3. W int. biskupa Jana z ok 75 r. Urodzin o dar  
     zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
4. 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.  W int. Leśnych Dziadków o Boże błog. i opiekę  
     Matki Bożej na dalsze lata 
4. 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) 
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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 

Apel Maryjny 
O godz. 
20.45 

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

9.00 

1. † Władysław Adamski (P) 
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 (rez.) 
2. † Zdzisław Mreńca w 20 r. śm. (rez.) 
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) 

Poniedziałek 
03.01.2022 

7.00 † Mieczysław Pudełko w r. śm. 

18.00 W int. Sandry Otrząsek z ok. 10 Rocznicy Urodzin o 
zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

Wtorek  
04.01.2022 

7.00 † Pelagia i Józef Piwowarscy z synem Markiem 
18.00 † Joanna i Jan Niedziela 

Środa  
05.01.2022 

7.00 † Janusz Wadoń (P) 

18.00 
1. † Zofia Kliś (P) 
2. † Anna i Stanisław Gąsiorek  
3.  

I Czwartek  
06.01.2022 

 
Dzień 

modlitwy  

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) 

7.00 
1. † Edward Tatoń w 10 r. śm. 
2. W int. Członków II Róży Mężów Włodzimierza 
Drożdża o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

9.00 1. † Helena Stanclik (P) 
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i pomocy 
Misjom 

2. † Edward Graczyk  (P) 
3. † Józefa Kozieł  (P) 

11.00 

1. † Teresa Musiał  (P) 
2. † Marek Fabia (P) 
3. † Zofia Komendera (P) 
4. Za Parafian  

I Piątek 
07.01.2022 

7.00 †  Tadeusz Szatanik (P) 

18.00 
1. W int. Członków i sympatyków Koła Radia 
Maryja o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
2. † Władysław Adamski (P) 

Sobota  
08.01.2022 7.00 1.† Wiesław Ryłko (P) 

2.† Stanisława Goryl (P) 

Niedziela  
09.01.2022 

Niedziela Chrztu Jezusa 

7.00 W int. Członkiń III Róży Kobiet Jadwigi Chowaniec 
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

9.00 
1. † Maria Zając (P) 
2. † Wiktor Czarnik (P) 
3. † Janusz Wadoń (P) 

11.00 

1. † Edward Chochór (P) 
2. W int. Wiktorii Kuczenskiej – dziękczynna za 
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę oraz za 
Bartłomieja z ok. 2 r. Urodzin 
3. Za Parafian  

17.00 † Jadwiga Handzlik (P) 
Poniedziałek 
10.01.2022 

7.00 † Marek Fabia (P) 
18.00 † Bożena Goleń (P) 

Wtorek  
11.01.2022 

7.00 † Zofia Komendera (P) 
18.00 † Zofia Matejko w 2 r. śm. (P) 

Środa  
12.01.2022 

7.00 † Urszula Czulak z mężem  

18.00 
1. † Jan Mleczko (P) 
2. W int. Członkiń II Róży Kobiet Marii Kaleka o 
zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

Czwartek 
13.01.2022 

7.00 † Franciszek i Bronisława Adamaszek z synami  
i rodziną 

18.00 † Czesław Kubik (P) 

Piątek  
14.01.2022 

7.00 † Władysław Gibas w 5 r. śm. 

18.00 1.† Helena Handzlik (P) z Partyzantów 
2.  Stefania Baron z mężem i synem 

Sobota  
15.01.2022 7.00 1. † Janina Baścik (P) 

2. † 
Niedziela  

16.01.2022 
 

Ferie zimowe 

II Niedziela Zwykła 

7.00 †† Za zmarłe Członkinie z II Róży Kobiet Marii  
  Kaleka  

9.00 1. † Helena Dyczkowska (P) 
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2. † Franciszka Fabia w 3 r. śm. 
3. † Władysław Bies z zoną Ludwiką 

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

17.00 † Kazimiera Prus (P) 
Poniedziałek 
17.01.2022 18.00 † Janusz Kózka (P) 

Wtorek  
18.01.2022 7.00 † Józef Moskal (P) 

Środa  
19.01.2022 18.00 † Marek Adamaszek (P) 

Czwartek 
20.01.2022 7.00 † Julia Malarz (P) 

Piątek  
21.01.2022 18.00 † Zbigniew Matachowski (P) 

Sobota  
22.01.2022 7.00 † Marian Dybał (P) 

Niedziela  
23.01.2022 

 
Ferie zimowe 

III Niedziela Zwykła 
7.00 † Tadeusz i Dominika Mleczko 

9.00 
1. † Krystyna Karkoszka (P) 
2. † Agnieszka Foryś z mężem i synami 
3. † Stanisław Olejak w 10 r. śm. 

11.00 

1. † Tadeusz Szatanik (P) 
2. † Aleksander Szuta w 5 r. śm. z siostrą Jadwigą 
3. † Emila i Stanisław Jędrzejko 
4. Za Parafian  

17.00 † Zbigniew Konior (P) 
Poniedziałek 
24.01.2022 18.00 † Michał Borutka (P) 

Wtorek  
25.01.2022 7.00 † Kazimierz Smolec 

Środa  
26.01.2022 18.00 † Marek Fabia  (P) 

Czwartek 
27.01.2022 7.00 † Aniela Sanetra (P) 

Piątek  
28.01.2022 18.00 † Katarzyna Pyrda z mężem, zięciem Feliksem  

  i siostrą Anielą 
Sobota  

29.01.2022 7.00 † Jerzy Czarnik (P) 

Niedziela  
30.01.2022 

 
Ferie zimowe 

IV Niedziela Zwykła 
7.00 † Tadeusz Małyszek (P) 

9.00 1. † Lucyna Orlicka w 4 r. śm. (rez.) 
2. † Zofia Komendera (P) 
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     Ferie zimowe – ks. Michał                                   Ferie zimowe – ks. Wacław                            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. † Emilia i Edward Sordyl 

11.00 

1. † Maria Zając  (P) 
2. † Edward Wawak  w 7 r. śm. 
3. † Anna Stania z mężem Stefanem i zięciem 
Józefem (rez.) 

17.00 † Wacław Rutkowski (P) 
Poniedziałek 
31.01.2022 

7.00 † Zofia Komendera (P) 
18.00 † Jan Grabowski (P) 

Wtorek  
01.02.2022 

7.00 † Marek Fabia (P) 
18.00 † Mirosław Olszowy w 2 r. śm. 

Środa  
02.02.2022 

Święto Ofiarowania Pańskiego 
7.00 † Marian Wawrzyczek w 1 r. śm. 
9.00 † Tadeusz Światłoń w 5 r. śm. 

17.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny za 
wstawiennictwem św. Joanny 

18.00 † Józefa Maruszczak (P) 
† Wiktor Czarnik (P) 

Poniedziałek 
17.01.2022 

† Janusz 
Wadoń (P) 

Wtorek  
18.01.2022 

† Janusz 
Wadoń (P) 

Środa  
19.01.2022 

† Janusz 
Wadoń (P) 

Czwartek 
20.01.2022 

† Janusz 
Wadoń (P) 

Piątek  
21.01.2022 

† Janusz 
Wadoń (P) 

Sobota  
22.01.2022 

† Janusz 
Wadoń (P) 

Poniedziałek 
24.01.2022 

† Tadeusz 
Szatanik (P) 

Wtorek  
25.01.2022 

† Tadeusz 
Szatanik (P) 

Środa  
26.01.2022 

† Tadeusz 
Szatanik (P) 

Czwartek 
27.01.2022 

† Tadeusz 
Szatanik (P) 

Piątek  
28.01.2022 

† Tadeusz 
Szatanik (P) 

Sobota  
29.01.2022 

† Tadeusz 
Szatanik (P) 
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Grudzień 2021 

25.12.2021 – XII Róża Marii Dusik 
26.12.2021 – I Róża Mężów Jana Fabii 

Styczeń 2022 
01.01.2022 – II Róża Mężów Włodzimierza Drożdża 
02.01.2022 – I Róża Rodziców Wandy Dusik 
06.01.2022 – II Róża Rodziców Marii Dusik 
09.01.2022 – I Róża Kobiet Marii Łaciak 
12.01.2022 – II Róża Kobiet Marii Kaleka  
19.01.2022 – III Róża Kobiet Jadwigi Chowaniec 
26.01.2022 – IV Róża Kobiet Marii Drożdż 

Luty 2022 
02.02.2022 – V Róża Kobiet Marii Dusik 
06.02.2022 – VI Róża Kobiet Marii Baścik 
13.02.2022 – VII Róża Kobiet Kazimiery Góralczyk 
20.02.2022 – VIII Róża Kobiet Anny Wawak 
27.02.2022 – IX Róża Kobiet Grażyny Żurek 
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Krzyżówka dla dorosłych 01/2022 r. 
Rozwiązaniem krzyżówki dla 

dorosłych z gazetki  
nr 12/2021  jest hasło:  

„Bóg się rodzi moc 
truchleje.” 

Nagrodę wylosowały osoby: 
Lucyna Rusinek,  
Maria Puchała  

i  Janina Zeman.  
Gratulujemy!  

Hasło z krzyżówki  
nr 01/2022 proszę nadsyłać do 16.01.2022, 

na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść  
do zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: 

„Najpiękniejsze Sanktuaria Polskie”.   
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 

POZIOMO: 1. Ruch jednoczący chrześcijan; 6. Tydzień Modlitw o … Chrześcijan;  
10. Wierzący w Chrystusa; 12. Sanktuarium nad Wartą z małą kamienną figurką Matki 
Bożej z Dzieciątkiem; 13. „Uderzcie na …” (Oz 5,8); 14.„… niechaj lata” (Rdz1,20);  
16. Członkowie czołowego nurtu protestantyzmu; 19. Leci do ognia; 21. Wymodlony 
syn Anny, prorok; 24. Skrót Ewangelii wg św. Marka; 25. Ma go ptak i okręt; 26. …, ale 
w ostrogach; 27. Napis na krzyżu; 29. Cenny prezent; 31. … et labora; 32. Skrót 
Anonimowych Alkoholików; 33. Skrót Ewangelii wg św. Łukasza; 34. Legowisko 
nędzarza (1 Sm 2,8); 35. … i opierunek; 38. Znoszony ciuch; 39. Należały do zwierząt 
nieczystych (Kpł 11,30); 40. Jeden z darów Mędrców; 42. Drobna moneta w czasach 
Jezusa; 43. Skrót Anno Domini; 44. Skrót Księgi Lamentacji; 46. Skrót Księgi Sofoniasza; 
47. „Przez … i cuda” (2 Kor 12,12); 48. Obfity; 50. Ciało i …; 52. Pierwsza kobieta;  
53. Wschodni odłam chrześcijaństwa PIONOWO: 1. Msza święta; 2. „… Ducha, który 
zstępował z nieba jak gołębica” (J 1,32); 3. Uratował Jeremiasza z cysterny (Jr 38,7-13); 
4. Początkowe wyrazy tekstu; 5. Miesiąc Maryi; 6. Chrzciciel; 7. Św. Juan …, miał 
objawienie Maryi w 1531 r.; 8. „Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go …” (J 11,11); 
9. Dawniej gwóźdź; 11. Gabriel lub Michał; 15. Krzyczeć przeraźliwie głośno; 17. Dom 
pszczół; 18. Kapłan, przywódca ludu po powrocie z niewoli babilońskiej; 20. Dwunastu 
najbliższych uczniów Jezusa; 22. „Tyś jest mój Syn …” (Mk 1,11); 23. Zbawiciel krócej; 
28. … wybrany; 30. Skrót Księgi Abdiasza; 36. Monogram imienia Jezus; 37. Trudna do 
dostrzeżenia we własnym oku (Mt 7,3); 39. Na masztach statku; 41. … uświęcająca;  
45. Skrót Księgi Micheasza; 49. Na ikonach często złote. 51. Wykopany przez Eliasza 
wokół ołtarza. 

 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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Hasło: ………………………..………………………………………………………….. 
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  Mały  
         Apostoł                                                 
 

Drogie Dzieci! 
W poniedziałek 6 grudnia, po 

Mszy św. o godz. 17.30 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, 13 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. 

Pan Kaziu wygłosił wiersz  
na powitanie biskupa Mikołaja. 
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Dzieci z najpiekniejszymi  
lampionami 
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Krzyżówka dla Dzieci 01/2022 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 12/2021 
jest hasło: „Czuwajcie 

więc, bo nie znacie dnia 
ani godziny” 

Nagrodę otrzymuje 
Kinga Żmuda, 

 Mateusz Sordyl, 
Maria i Zofia Zeman. 

Rozwiązanie krzyżówki  
nr 01/2022 proszę 

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

zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.: 
„Narodził się nam Zbawiciel”.   

Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ketypodlesie@gmail.com
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                                                                                                          lampion 
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Zamyślenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

St
ro

na
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie to, co jest pod choinką, 
 jest najważniejsze, 

a to, kto jest wokół niej. 
Przysłowie Greckie 
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Kącik humoru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Nie ma jak piękne paznokcie !!! 
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Boże Narodzenie  
w sercach naszych 

Ziemię pokryła warstwa białego 
śniegu - nadeszła zima. Kiedy mróz 
oczyszcza powietrze tak, że gwiazdy 
lśnią jeszcze intensywniej, zwracamy 

swoje myśli ku nadchodzącym Świętom Bożego Narodzenia. Które to już Święta  
w naszym życiu? Każdy z nas dobrze to wie, ale przeżywamy je wciąż na nowo 
 i każdego roku inaczej. Dzisiejszy świat wciąż podkreśla "czar", "niesamowitość", 
"ciepło" tego "rodzinnego" czasu i oferuje coraz to nowe propozycje na ustrajanie 
domów, choinek, wystaw sklepowych. W tym całym hałasie przygotowań często 
gubi się ciszę i pokój, oraz to, co tak naprawdę jest najważniejsze. Bo przecież 
media nic nie mówią o przyjściu Syna Bożego, o ubogim żłobie, tylko wciąż podają 
nowe propozycje zakupów. Stańmy jednak na chwilę w tej pogoni za nie wiadomo 
czym i zwróćmy twarz i myśli ku tajemnicy betlejemskiej szopki. Oto z dala od 
zgiełku świata, w samotnej nocy przychodzi na ziemię Dziecię Jezus - nasz 
Zbawiciel. Nie pragnie On fanfarów i hołdów od możnych, bo otaczają Go 
Aniołowie, którzy wielbią Boga za Jego nieskończoną miłość. Nie potrzebuje blasku 
fleszy i rozgłosu, bo pokłon oddają Mu ubodzy pasterze, którzy swymi prostymi, 
pełnymi zaufania sercami, przyjęli nowinę Bożych Posłańców. Nie potrzebuje On 
w końcu żadnych skarbów ani drogocennych darów, bo oto na sianie klękają przed 
Nim Trzej Królowie, przynosząc złoto, kadzidło i mirrę. Jest tylko jedna "rzecz", 
której potrzebuje ten "Nieogarniony", który przybrał postać jaśniejącego  
i spokojnego Niemowlęcia - są to nasze serca, gdyż przecież nie do szopy i nie do 
świata przyszedł, ale właśnie do naszych serc - takich zagubionych, 
osamotnionych, zapracowanych. To w nich ma Swój prawdziwy dom i tylko, jeżeli 
w nich przygotujemy Jezusowi miejsce, Boże Narodzenie stanie się rzeczywiście 
prawdziwym czasem przyjęcia Boga do naszego życia. 
Cóż nam, bowiem po tym, że zadbamy w najmniejszym szczególe o tradycyjne 
przygotowanie Wieczerzy Wigilijnej, że nasze choinki zajaśnieją tysiącem 
światełek, jeśli przy tym wszystkim nasze wnętrza będą świecić pustką 
powierzchownego przeżywania Tajemnicy Wcielenia... 
Dlaczego Bóg przyszedł na ziemię? Dlaczego wybrał ubóstwo i cierpienie? Jedyną 
odpowiedzią na to pytanie jest MIŁOŚĆ. Jakże inaczej mógł On porzucić 
wspaniałości nieba i dzielić nędze i niedole Swych stworzeń? Czy i my, kierowani 
Bożym natchnieniem, nie jesteśmy w stanie poświęcić wszystkiego dla 
ukochanych osób? Może te słowa wydają nam się bardzo doniosłe, ale tak jest w 
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wielu przypadkach "zwykłego", ludzkiego życia. Przecież rodzice oddają swoim 
dzieciom wszystko: pracują, by zapewnić im utrzymanie, niejednokrotnie nie 
przesypiają nocy z powodu wszystkich domowych problemów, poświęcają całe 
swe życie, by wychować je na wspaniałych, dobrych ludzi. To taka - wydawałoby 
się - zwyczajna kolej rzeczy w zdrowej rodzinie, ale jednocześnie i odbicie w nas 
Bożego Oblicza, świadczące o tym, iż wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Tak też Bóg 
poświęcił wszystko, by stać się jednym z nas i wykupić nas od grzechów. 
Choćbyśmy zdobyli wszystko, co tylko zdobyć można na tej ziemi, co tylko oferuje 
świat mamiąc "protezami" szczęścia, to nigdy nie zdołamy wypełnić tym naszego 
serca. Jeżeli w prostocie i całej prawdzie o swej słabości nie przyjmiemy Dzieciątka 
Jezus, to nigdy nie zdołamy uczynić z naszego życia prawdziwej pieśni radości, 
którą będziemy się dzielić z każdym napotkanym człowiekiem. Tegoroczne 
obchody Bożego Narodzenia nie są pierwszymi w dziejach Kościoła, ale wciąż 
zdumiewa cud, jaki dokonał się przeszło dwa tysiące lat temu. Cud ten trwa do 
dnia dzisiejszego i trwać będzie do końca świata, tylko my niejednokrotnie nie 
chcemy na niego zwrócić uwagi. Dzieje się tak dlatego, że przychodzi on bardzo 
cicho - jak tamtej nocy w Betlejem. Doniosła tajemnica odsłania się tym, którzy 
całkowicie i bezgranicznie zaufali. Maryja i Józef przyjęli Wolę Bożą, choć może jej 
do końca nie rozumieli. Najwyższy obdarzył Ich największym skarbem, jakiego 
tylko mógł Im udzielić. Tym też skarbem nieprzerwanie obdarza każdego 
człowieka - daje Swego Syna, by i dla nas stał się najbliższym Dziecięciem, byśmy 
Go wzięli pod opiekę do naszych dusz. W nich właśnie szuka On dzisiaj tego żłóbka, 
gdzie mógłby się narodzić i jaśnieć Swą chwałą. Chce opromieniać nasze życie 
blaskiem Swej miłości i dzielić z nami los wygnańców. Wraz z przyjściem Pana 
wypełnią się nasze serca miłością i radością. Śpiewając przepiękne kolędy, 
spójrzmy oczyma wiary na szopkę, spójrzmy na Jezusa ukrytego w tabernakulum 
- cud Wcielenia możemy przecież przeżywać podczas każdego Przeistoczenia. 
Jezus w Swoim chwalebnym Ciele obecny jest bowiem także jako Dziecię,  
w którym istnieje taka sama pełnia Bóstwa jak w przybitym do krzyża Bogu - 
Człowieku. Bóg, Stwórca świata, w ten świat wkracza jako Bóg - Człowiek, aby być 
jak najbliżej Swych stworzeń, by zupełnie z bliska widzieć i dzielić nasze troski, 
radości, kłopoty i nadzieje. On nie chce pozostawać nieosiągalny i odległy, ale jako 
niewinne Niemowlę zaprasza, byśmy wraz z Nim stali się dziećmi Boga - dziećmi 
posłusznymi i bez reszty ufającymi nieustającej opiece Ojca.  Oby przychodzący 
Chrystus ogrzał się w naszych kochających sercach i zastał ich drzwi otwarte - nie 
tylko teraz, w czasie tych rodzinnych, pełnych radości i przebaczenia Świąt, ale 
przez całe nasze życie.                               Siostra klaryska kapucynka z Przasnysza 
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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 

 
 
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 
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Msza święta z błogosławieństwem 
Rodzin naszej Parafii, w ramach 

tradycyjnej kolędy. 
Drodzy Parafianie. 

Liturgiczny czas świąt Bożego 
Narodzenia związany jest z wizytą 
duszpasterską kapłana w naszych 
domach, potocznie zwanej - kolędą. 
Warto dziś, po rocznej przerwie  
spowodowanej pandemią korona - 
wirusa na nowo odkryć jej sens  
i przypomnieć sobie jej znaczenie. 
Czytamy o niej w Kodeksie Prawa Kanonicznego, który w 529 kanonie 
stwierdza: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien 
starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem 
nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza 
niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w 
czymś nie domagają - roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspiera 
chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie 
sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otacza 
biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających 
szczególne trudności. Stara się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice 
otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popiera 
wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach”. 
 Na podstawie powyższego kanonu, możemy przedstawić praktyczne 
elementy wizyty duszpasterskiej:  
 wspólna modlitwa kapłana z rodziną w ich domu;  
 udzielanie błogosławieństwa, które spoczywa na rodzinie i mieszkaniu; 
 rozmowa w rodzinnym gronie, na tematy duszpasterskie, moralne  

i problematyczne; 
 okazja do spotkania z tymi członkami rodziny, którzy sami mają 

trudności z przyjściem do kościoła; 
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 okazja do jeszcze lepszego poznania parafian, dzięki czemu możemy 
bardziej wychodzić naprzeciw potrzebom duchowym; 

 złożona ofiara kapłanowi przeznaczana jest na: potrzeby parafii, 
wspieranie potrzebujących, ubogich oraz jest okazaniem wdzięczności 
kapłanom za ich posługę we wspólnocie parafialnej.  

Pomimo różnych trudności związanych z pandemią, po wysłuchaniu opinii 
Rady parafialnej, duszpasterskiej oraz wielu proboszczów naszej diecezji 
postanowiliśmy ponowić Msze święte kolędowe jak w ubiegłym roku. 
Trudno sobie wyobrazić organizację                          odwiedzin kolędowych w tradycyjnej 
formie, od domu do domu, od rodziny do rodziny przy tak dużym wzroście 
liczby zachorowań i zgonów. 

Nie chcemy pozostawić                                               naszych parafian bez modlitwy i błogosławień- 
stwa 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 świętej 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                                                                zawierzenia rodziny  
Niepokalanej Najświętszej  
Maryi Panny.  
Po powrocie do domu, rozpalamy węgielek w odpowiednim naczyniu i  
zasypujemy kadzidłem. Gdy wszyscy zgromadzą się na modlitwie, ojciec lub 
najstarsza osoba odmawia modlitwę zawierzenia, prosząc Boga o Jego  
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błogosławieństwo i opiekę na cały rok. Po modlitwie, 
zapisujemy na drzwiach Imiona Trzech króli. 

 

Rodziny, które pragną spotkać się z kapłanem  
w swoim domu, mogą umówić się na konkretny 
termin, który nie koniecznie musi pokrywać się 
z okresem trwania kolędy. Do spotkania 
z kapłanem może dojść z okazji różnych  
uroczystości rodzinnych, czy nawet   
błogosławieństwa lub poświęcenia  
nowego domu. 

Z kapłańskim błogosławieństwem  
            ks. Wacław i ks. Michał 
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PLAN KOLĘDY 2021/2022 
Godzina Mszy świętej dla rodzin z danego rejonu tradycyjnej kolędy 

Lp. Ksiądz Data Godz. Trasa kolędy 

1. Ks. Wacław Poniedziałek 
27.12.2021 17.00 

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    

2. Ks. Michał Poniedziałek 
27.12.2021 18.00 Ul. Św. M. Kolbe, od Hecznarowic,  

od nr 23 oraz Bukowa i Malinowa  

3. Ks. Michał Wtorek, 
28.12.2021 17.00 Ul. Młynek  

4. Ks. Wacław Wtorek 
28.01.2021 18.00 Os. Leśne Małe (numery parzyste) 

5. Ks. Wacław Czwartek  
30.12.2021 17.00 Ul. Partyzantów od mostu do torów 

6. Ks. Michał Czwartek  
30.12.2021 18.00 

Ul. Baściki od rodziny Wadoń (nr 20) oraz  
ul. Smoliki od rodziny Lach - nr 17 w stronę 

kościoła do rodziny Kasolików – nr 23  
Rok 2022 

7. Ks. Michał Sobota  
01.01.2022 15.30 Ul. Kępa Prawa i Kępa Lewa 

8. Ks. Wacław Niedziela, 
02.01.2022 15.30 

Ul. Szkotnia od Partyzantów w kierunku Soły   
od nr 17 do drugiego lustra do nr 10 

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

9. Ks. Michał Poniedziałek 
03.01.2022 17.00 Ul. Szkotnia (od nr 19c do Leśnej)  

Ul. Kasoliki 

10. Ks. Wacław Czwartek 
06.01.2022 15.00 Ul. Partyzantów od torów  

i os. Wrzosowe  

11. Ks. Michał Czwartek 
06.01.2022 16.00 Ul. Kasoliki  

Os. Dębowe – bez ul. Partyzantów –  

12. Ks. Wacław Czwartek 
06.01.2022 17.00 Ul. Szkolna 

13. Ks. Michał Sobota 
08.01.2022 16.00 Ul. Partyzantów, strona lewa 

(od remizy w kierunku Kobiernic) 

14. Ks. Wacław Sobota 
08.01.2022 17.00 Ul. Partyzantów, od Szkotniej w kierunku kościoła 

(od nr 62) – bez os. Dębowego – 

15. Ks. Wacław Niedziela  
09.01.2022 15.30 ul. Żeromskiego od lasu  

do ul. Partyzantów 

16. Ks. Wacław Sobota 
15.01.2022 16.00 Oś. Leśne Duże – prawa strona  

od ul. Żeromskiego – od nr 3  

17. Ks. Michał Sobota 
15.01.2022 17.00 Os. Leśne Duże – lewa strona   

od ul. Żeromskiego od nr  

18. Ks. Michał Niedziela  
16.01.2022 15.30 Os. Miodowe 
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Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 

Nr konta bankowego Parafii - Bank Spółdzielczy Silesia oddział Kęty:   
 24 84370002 0014 0722 9661 0001 

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. 

Dyżury w kancelarii są 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. 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 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/
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