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       Miłosierdzie 
             i Miłość Jezusa                
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach  
Styczeń 2023                 „Słowo stało się ciałem”                         Nr 01/2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go,  

ale nie z bliska: Wschodzi Gwiazda z Jakuba,  
a z Izraela podnosi się berło” Lb 24, 17a” 
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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  
w Jego obecność w codziennym życiu  
i miłością, która wszystko uzdrawia  

i  moce zła zwycięża.  
Niech Boży pokój zakwitnie  

i szczęście wzbudzi we wszystkich rodzinach. 

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

                       
Z serdecznymi życzeniami  

i kapłańskim  
  błogosławieństwem  

ks. Wacław i ks. Michał. 
   

Boże Narodzenie 
25.12.2023 r. 

 
 
 



 

St
ro

na
3 

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…  

Aby opisać drugą Osobę Trójcy Świętej, św. Jan użył dość tajemniczego 
pojęcia „Logos” – „Słowo”, które zaczerpnął z greckiej filozofii. Ma ono różne 
znaczenia, dlatego warto skupić się na tym najbardziej intuicyjnym. „Logos” 
pochodzi od greckiego „lego”, czyli „mówię”. A zatem Jezus jest dosłownie 
„mową” Boga Ojca do każdego z nas. Jego przyjście na świat to kulminacja 
zbawczego dialogu między Bogiem a człowiekiem. Językoznawcy wyróżniają kilka 
funkcji języka, między innymi fatyczną (kontaktową), ekspresywną, informatywną 
i impresywną (nakłaniającą). Pierwsza zorientowana jest na nawiązanie lub 
podtrzymanie kontaktu między rozmówcami. Bóg wypowiada się więc przez 



 

St
ro

na
4 

swojego Syna, aby nawiązać ze mną kontakt. Powtarza się historia z raju, gdzie On 
pierwszy odezwał się do przestraszonego i schowanego Adama: „Gdzie jesteś?” 
(Rdz 3,9). Mówi do mnie przez Syna, bo chce wyrazić to, co do mnie czuje (funkcja 
ekspresywna). Chce opowiedzieć o swojej nieskończonej miłości. „Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16). Chce także, 
abym Go lepiej poznał i zrozumiał świat, który mnie otacza. Dlatego przekazuje mi 
konkretną wiedzę (funkcja informatywna). Chce wreszcie, abym Mu odpowiedział 
(funkcja impresywna), abym powierzył Mu życie, skoro On oddaje mi swoje. 
Oremus 

Św. Szczepana, diakona, męczennika – 26 grudnia 2022 r. 
„Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was 

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

wodzić z mego powodu, na świadectwo 
im i poganom. Kiedy was wydadzą,  

nie martwcie się o to, jak ani co macie 
mówić. W owej bowiem godzinie będzie 

wam poddane, co macie mówić.  
Gdyż nie wy będziecie 

mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie 
mówił przez was. Brat wyda brata na 
śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną 

przeciw rodzicom i o śmierć ich 
przyprawią. Będziecie w nienawiści u 

wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto 
wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. Mt 10,17-22 

Oddać życie za Chrystusa 
Św. Leon Wielki wielokrotnie podkreślał, że Chrystus jest dla nas 

„podwójnym lekarstwem”. Jest bowiem zarówno „sacramentum”, jak  
i „exemplum” – daje wewnętrzną siłę oraz swoim przykładem wskazuje właściwą 
drogę życia. Jednak nie bylibyśmy w stanie nią iść, gdyby Jezus wpierw nie uzdolnił 
nas do tego. Doskonale widać to na przykładzie św. Szczepana. Jest „pełen łaski  
i mocy”, „pełen Ducha Świętego”. Jego życie jest życiem wiary w Syna Bożego, 
więc Chrystus żyje w nim, dając nadludzką mądrość i siłę. To dlatego Szczepan 
może Go naśladować w miłości do nieprzyjaciół, za których modli się tak, jak Ten, 
który w nim żyje. Nie da się więc być chrześcijaninem, nie będąc zjednoczonym  
z Chrystusem. Nie oczekujmy chrześcijańskiej moralności od tych, którzy nie mają 
z Nim relacji. Raczej – tak jak Szczepan – ogłaszajmy im dobrą nowinę o Bogu, który 
stał się człowiekiem. Oremus 
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Święto Świętej Rodziny – 30 grudnia 2022 r. 
Mt (2,13-15.19-23). 
Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał 
się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię 
 i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, 
aż ci powiem; bo Herod będzie szukał 
Dziecięcia, aby Je zgładzić”.  
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę 
 i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do 
śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, 
które Pan powiedział przez Proroka: „Z 
Egiptu wezwałem Syna mego”. A gdy Herod 
umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się 
anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i 
Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy 
czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę  
i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca 
swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. 
Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: 
„Nazwany będzie Nazarejczykiem”. 

Daleko od domu 
Wyruszając w drogę do Betlejem, aby wziąć udział w spisie ludności 

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

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi – 
 1 stycznia 2023 r.  

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

opowiedzieli, co im zostało objawione  
o tym Dziecięciu.  

A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się 
tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz 

Maryja zachowywała wszystkie  
te sprawy i rozważała  

je  w swoim sercu.   
A pasterze wrócili, wielbiąc   

i wysławiając Boga za wszystko, co 
słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem 

powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu 
imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 

Dar Matki… 
W Ewangelii na dzisiejszą uroczystość pojawia się krótkie zdanie, które wiele 

mówi o wewnętrznym życiu Bogurodzicy: „Maryja zachowywała wszystkie te 
sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Musiał to być ważny rys Jej osoby, skoro 
Łukasz za chwilę powtórzy niemal identyczne słowa przy okazji epizodu  
z odnalezieniem Jezusa w świątyni. W obu wypadkach to rozważanie w sercu było 
reakcją na sytuacje, które budziły Jej zdumienie, czy wręcz wydawały się  
niezrozumiałe. Choć bowiem Maryja już w chwili zwiastowania usłyszała, jakie jest 
Jej miejsce w Bożym planie zbawienia, to jednak pełne zrozumienie tego planu 
przychodziło stopniowo. Możemy się domyślić, że dzięki tym momentom 
zatrzymania i rozważania nie przejmowała się opiniami i domysłami ludzi 
patrzących na Nią z zewnątrz, ale krok po kroku zagłębiała się w tajemnicę 
własnego życia i życia Jej Syna. W ten sposób Bogurodzica uczy nas umiejętności, 
bez której trudno zachować wiarę w dzisiejszym świecie. Chodzi o umiejętność 
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patrzenia na własne życie jak na realizujący się w codzienności Boży plan, a nie jak 
na niezrozumiałą sekwencję wydarzeń, które są dziełem konieczności lub 
przypadku. Takiego spojrzenia nie można jednak nabyć inaczej, jak przez cierpliwe, 
regularne obcowanie ze słowem Bożym i konfrontowanie z nim naszych 
doświadczeń. Wiara – zgodnie ze słynną formułą św. Anzelma – szuka 
zrozumienia. Można jednak mówić także o takiej relacji: wiara nakarmiona 
słowem Bożym daje rozumienie. Daje nowe oczy, które patrzą na to samo, ale już 
w nowy sposób.. Oremus  

 Uroczystość Objawienia Pańskiego „Trzech Króli”  
– 6 stycznia 2023 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 
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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 

Święto Chrztu Pańskiego – 08 stycznia 2023 r. 
Mt (3,13-17). Jezus 

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

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

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

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

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

otworzyły się nad Nim niebiosa i 
ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak 

gołębica i przychodzącego nad 
Niego. A oto głos z nieba mówił: 
„Ten jest mój Syn umiłowany, w 

którym mam podobanie”. 

 
Umiłowany przez Boga… 

Św. Piotr w domu Korneliusza mówi o Jezusie: „Dlatego, że Bóg był z Nim, 
przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą 
diabła”. To „Bóg był z nim” realizuje się również w nas, dzięki łasce chrztu. Przez 
chrzest staliśmy się Bożymi przybranymi dziećmi – braćmi i siostrami Chrystusa, 
który jest Jednorodzonym Synem Ojca. W liturgii nieustannie sobie o tym 
przypominamy. W węzłowych momentach Mszy świętej celebrans mówi: „Pan  
z wami”. Jest to życzenie: „Niech Pan będzie z wami”, ale też stwierdzenie faktu: 
„Pan jest z wami”. Kiedy słyszymy te słowa na początku Mszy świętej, 
przypominamy sobie, że my, zwykli ludzie zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii, 
jesteśmy Jego świątynią. Kiedy te same słowa padają przed lekturą Ewangelii, są 
przypomnieniem, że zarówno w czytającym, jak i w słuchających działa sam Bóg, 
a dzięki Jego działaniu głoszący może przekazać w ludzkich słowach coś z Boskiej 
tajemnicy, która przerasta go tak samo jak jego słuchaczy. Kiedy wezwanie „Pan  
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z wami” powtarza się na początku prefacji, chodzi o podkreślenie, że za chwilę 
Chrystus stanie się obecny już nie tylko w słowie czy we wspomnieniu, ale  
w sakramencie swojego Ciała i Krwi. I wreszcie to samo wezwanie słyszymy przed 
błogosławieństwem, w ostatnim momencie, kiedy jeszcze jesteśmy razem. Brzmi 
ono jak przypomnienie, że również wtedy, gdy wracamy do swoich zajęć, nie 
idziemy sami. Pan nadal jest z nami i jak przyjęliśmy Go tutaj w liturgii, tak 
niesiemy Go wszędzie tam, dokądkolwiek pójdziemy. Oremus 

II Niedziela Zwykła – 15 stycznia 2023 r. 
J (1,29-34). Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata. To jest  
Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie 
przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 
godnością, gdyż był wcześniej ode 
mnie».  Ja Go przedtem nie znałem,  
ale przyszedłem chrzcić wodą w tym 
celu, aby On się objawił Izraelowi”. 
Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem 
Ducha, który zstępował z nieba jak 
gołębica i spoczął na Nim. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale Ten, który 
mnie posłał, abym chrzcił wodą, 
powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha 
zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». 
 Ja to ujrzałem i daję świadectwo,  że On jest Synem Bożym”. 

Oto Baranek… 
Św. Ireneusz z Lyonu (zm. 202), jeden z pierwszych teologów Kościoła, 

porównywał Boży zamysł stworzenia i zbawienia do muzyki. Plan Boga jest dla 
niego jak symfonia, która składa się z różnych tematów, rozwijających się w czasie 
i tworzących harmonijną, pięknie brzmiącą całość. Zadaniem człowieka jest 
wsłuchać się w tę Boską muzykę i tak prowadzić swoje życie, żeby wpasowało się 
ono w zamierzoną harmonię. Idąc za tą muzyczną metaforą, można powiedzieć, 
że św. Jan Chrzciciel, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, miał słuch 
absolutny. Wiedział dokładnie, w którym momencie wyjść z cienia i ustawić się na 
pierwszym planie. Wiedział też, kiedy znowu usunąć się w cień i zrobić miejsce dla 
Tego, którego przyjście zwiastował. Najpierw, nie zważając na religijne autorytety 
Izraela i na swoją ludzką małość (nie był wszak człowiekiem w miękkie szaty 
ubranym, przesiadującym w pałacach, ani trzciną kołyszącą się na wietrze), 
wystąpił jako prorok, twardym słowem napominał grzeszników i głosił nadejście 
Królestwa. Kiedy jednak przyszedł odpowiedni czas, wskazał na Baranka Bożego, 
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oddał Mu swoich uczniów i usunął się w cień. Miał świadomość, że jego misja 
polegała właśnie na tym: „«Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale 
przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Być może  
chcielibyśmy nieraz znaleźć jakąś uniwersalną receptę na dobre życie. 
Zastanawiamy się, czy lepiej zanurzyć się w świecie, czy od świata uciekać; czy 
lepiej mówić, czy milczeć; reagować na zło, czy cierpliwie je znosić. Jan uczy nas, 
że nie ma takiego jednego schematu, w którym dałoby się zamknąć całe ludzkie 
życie. Jak cała historia zbawienia, tak Boży plan względem każdego z nas realizuje 
się w czasie, ma różne etapy i momenty przełomowe. To, czego nam trzeba, to nie 
uniwersalna zasada, ale ciągła wrażliwość na „Bożą muzykę”. Oremus 

III Niedziela Zwykła – 22 stycznia 2022 r. 
Mt (4,12-23). Gdy Jezus 

posłyszał, że Jan został uwięziony, 
usunął się do Galilei. Opuścił jednak 

Nazaret, przyszedł i osiadł  
w Kafarnaum nad jeziorem, na 

pograniczu ziem Zabulona  
i Neftalego. Tak miało się spełnić 
słowo proroka Izajasza: „Ziemia 
Zabulona i ziemia Neftalego, na 

drodze ku morzu, Zajordanie, 
Galilea pogan! Lud, który 

siedział  w ciemności, ujrzał 
światło wielkie i mieszkańcom 

cienistej krainy śmierci wzeszło 
światło”. Odtąd począł Jezus nauczać 

 i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Przechodząc obok 
Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem i brata jego, 

Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za 
Mną,  a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.  

A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, 
Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni 
natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając  

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

Pójść w nieznane za Jezusem 
Jezus staje nad jeziorem i powołuje uczniów. Zastanawiające jest, że oni bez 

słów za Nim idą. O nic nie pytają. Niektórzy starożytni komentatorzy, 
zastanawiając się nad tym, zwrócili uwagę na to, że scena znad Jeziora 
Galilejskiego to nie jedyny opis powołania uczniów. W Ewangelii według św. Jana 
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Jezus powołuje Piotra i Andrzeja wtedy, gdy ci są jeszcze uczniami Jana Chrzciciela. 
Z kolei w Ewangelii według św. Łukasza znajduje się opis tego, jak Jezus wsiadł do 
łodzi Szymona Piotra i kazał mu „wypłynąć na głębię”. Po tym wydarzeniu 
Ewangelista mówi, że oni porzucili sieci i poszli za Nim. Wspomniani komentatorzy 
wyciągali stąd wniosek, że Jezus wielokrotnie powoływał Andrzeja i Piotra. 
Wielokrotnie zarzucał na nich sieć swojego słowa, a oni za każdym razem po chwili 
entuzjazmu wymykali się Mu i wracali do swojego normalnego życia galilejskich 
rybaków. Być może dobrze znamy to doświadczenie. Ilekroć podejmujemy 
postanowienie, że nasze życie się zmieni, po każdej spowiedzi czy rekolekcjach, 
sporo sobie obiecujemy, ale wcześniej czy później wiele spraw wraca do normy. 
Po każdym silnym doświadczeniu wiary budzi się w nas zapał do pójścia za 
Jezusem, ale szybko wracamy na stare, utarte ścieżki. Upór, z jakim Jezus ciągle na 
nowo powołuje tych samych ludzi, nie licząc się z ich słabością, może być dla nas 
zachętą do wytrwałego podejmowania kolejnych prób. Ile miłości już obumarło w 
nas, bo straciliśmy nadzieję, że coś się jeszcze da zrobić? Bo ileś razy się nie udało, 
więc już przestaliśmy nawet próbować? Z ilu rzeczy zrezygnowaliśmy, bo 
straciliśmy nadzieję? Jezus uczy nas, że prawdziwa miłość to nie ta, która wybucha 
jasnym płomieniem a potem gaśnie, ale ta, która trwa mimo pozornych 
niepowodzeń. Oremus 

IV Niedziela Zwykła – 29 stycznia 2022 r. 
Mt (5,1-12a). Jezus, 
widząc tłumy, wyszedł na górę.  
A gdy usiadł, przystąpili do 
Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył 
usta i nauczał ich tymi słowami: 
„Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni, którzy się 
smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na 
własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają 
pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią 
prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda 
w niebie”. 
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Szczęście z zasięgu ręki… 
Autorom natchnionym Starego Przymierza nieobca była myśl, że bogactwo, 

życiowe powodzenie i sukcesy są niezawodnym znakiem Bożego 
błogosławieństwa. W miarę rozwoju wiary starotestamentalnej dojrzewało 
jednak przekonanie, że to właśnie spośród ubogich, upokorzonych i po ludzku 
przegranych Pan wybierze sobie Resztę, która pozostanie Mu wierna. W dniach 
ostatecznych Bóg postawi na „lud pokorny i biedny”, który szukać będzie 
„schronienia w imieniu Pana”. Cały Nowy Testament jest dowodem na to, że tak 
właśnie się stało, a osiem błogosławieństw z dzisiejszej liturgii przypieczętowuje 
przeczucia obecne już u proroków. W słowach zapisanych w Mateuszowej 
Ewangelii nie chodzi jednak o apoteozę materialnego ubóstwa czy życiowej 
niezaradności. Jezus chce raczej pokazać, że Boga mogą przyjąć ludzie o sercu, 
które nie jest z kamienia; ci, którzy nie pogodzili się z zasadami skażonego 
grzechem świata, w którym silny zawsze wygrywa, a słaby musi przegrać 
niezależnie od słuszności swoich racji; którzy łakną, pragną, cierpią, a dzięki temu 
wiedzą, że człowiek nie jest alfą i omegą. Bóg bowiem „wybrał, co niemocne, aby 
mocnych poniżyć (...), tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga”. Skoro 
ludzkie serce tylko w Bogu może odnaleźć prawdziwe i trwałe szczęście, to 
rzeczywiście są błogosławieni ci, którzy doświadczając różnorodnych braków, 
mają szansę zwrócić się ku Niemu. Złudzenie własnej samowystarczalności bywa 
natomiast trudną do pokonania przeszkodą, oddzielającą człowieka od jego 
prawdziwego celu.. Oremus 

Intencje mszalne: 

Niedziela 
25.12.2022 

 
 

Boże Narodzenie 
7.00 † Jadwiga i Marian Procner  

9.00 
1. † Józef i Rozalia Handzlik z synami i synową   
2. † Franciszka Fabia (P) (ona) 
3. † Wiktor Czarnik z rodzicami i teściami 

11.00 

1. † Dominik Handzlik  
2. † Jan i Emilia Kołodziejczyk w r. śm. 
3. † Helena i Edward Nycz z córką Jadwigą  
4. Za Parafian 

17.00 † Tadeusz Kudziełko (P)   

Poniedziałek 
26.12.2022 

 
 

Świętego Szczepana, Diakona 
7.00 † Grzegorz Dźwigoń w 5 r. śm. 

9.00 
1. † Szczepan Baścik    
2. † Kazimiera Tąga P)  
3. † Tekla i Karol Fabia z rodzicami  

11.00 1. † Zofia i Bronisław Pałosz z rodzicami 
2. † Mieczysław Jakubiec (P) 
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3. † Stanisław Szczepańczyk (P) 

Wtorek 
27.12.2022 7.00 

1. † Janusz Milkiewicz (P) 
2.  W int. Aleksandry z ok. 18 r. Urodzin  o Boże  
    błog. i opiekę Matki Bożej 

Środa 
28.12.2022 

7.00 † Anna i Józef Kaleka z synem Zdzisławem, 
Edwardem, synową Eweliną i zięciem Wiktorem 

18.00 † Maria Dusik (P) 
 Czwartek 

29.12.2022 7.00 1. † Józefa i Franciszek Haczek z dziećmi  
2. † Jan i Helena Majka z synem 

Piątek 
30.12.2022 

7.00 † Dominka Mleczko w 40 r. śm. (ona) 
18.00 † Wanda Śliwa (P) 

Sobota 
31.12.2022 

15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia na 
zakończenie Starego Roku 

15.30 1. † Marian Chmiel w 7 r. śm. 
2. † Kazimierz Domasik w 7 r. śm. 

Niedziela 
01.01.2023 

 
Apel 

Maryjny  
o godz. 
20.45 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
7.00 † Edward Tatoń w 11 r. śm. 

9.00 
1. † Kazimiera Tąga (P)   
2. † Helena Stanclik z mężem i synem Tadeuszem  
3.  

11.00 

1. † Zygmunt Śliwa (P)  
2. † Maria Dusik (P) 
3. † Helena i Grzegorz Dyczkowscy 
4. Za Parafian 

17.00 † Paweł Szczepańczyk (P)   
Poniedziałek 
02.01.2023 18.00 1. † Eugeniusz Dźwigoń z synem Grzegorzem 

2. † Józef Pozowski (P) 

Wtorek 
03.01.2023 7.00 

1. † Zdzisław Łyszczek w 3 r. śm. oraz Oksana  
   i Edward Puchała 
2. † Krzysztof Szyjota (P) 

Środa 
04.01.2023 18.00 1. † Władysław Bies (P) 

2. † Janusz Milkiewicz (P) 
I Czwartek 
05.01.2023 18.00 1. † Mieczysław Jakubiec (P) 

2. W int. Kapłanów z naszej Parafii 

I Piątek 
06.01.2023 

Uroczystość Trzech Króli 
7.00 † Antoni i Helena Handzlik z synem Pawłem 

9.00 
1. † Genowefa Jurowska (P) 
2  † Zyta Jarnot  
3. † Helena Czarnik (P) 

11.00 

1. W int. Jubilatów Adama i Krystyny z ok. 50 r. 
Ślubu jako podziękowanie za otrzymane łaski z 
prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
2. † Zdzisław Kusak (P) 
3. † Stefan i Stanisława Oczko 
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4. Za Parafian 
I Sobota 

07.01.2023 7.00 1. † Anna i Jan Kasolik  
2. † Marian Baścik (P) 

Niedziela 
08.01.2023 

 
 

Uroczystość Chrztu Pańskiego 

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

9.00 
1. † Stanisław Szczepańczyk (P)   
2. † Wanda Śliwa (P)  
3. † Zygmunt Śliwa (P)  

11.00 

1. † Bronisława Pakuła (P)  
2. † Franciszek Skudrzyk z żoną, synami i wnukami 
3. † Za zmarłych rodziców chrzestnych oraz ks.  
     Michalaka 
4. Za Parafian 

17.00 † Stefan Krawczyk z żoną Emilią   
Poniedziałek 
09.01.2023 18.00 1. † Tadeusz Szatanik 

2. † Marian Baścik (P) 
Wtorek 

10.01.2023 7.00 1. † Maria Dusik (P) 
2. † Zdzisław Kusak (P) 

Środa 
11.01.2023 18.00 1. † Józef Pozowski (P) 

2. † Kazimiera Tąga  
 Czwartek 

12.01.2023 7.00 1. † Paweł Szczepańczyk (P) 
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Piątek 
13.01.2023 18.00 1. † Helena Czarnik (P) 

2. † Kazimiera Tąga (P) 

Sobota 
14.01.2023 7.00 

1. † Krzysztof Szyjota (P) 
2. O dar świętości, mądrości i darów Ducha Świętego 
dla kapłanów w posłudze duszpasterskiej 

Niedziela 
15.01.2023 

 
 

II Niedziela Zwykła  
7.00 † Feliks Foryś z rodzicami i bratem 

9.00 
1. † Maria Dusik (P)   
2. † Anna Gasidło (P)  
3. † Emilia i Edward Sordyl  

11.00 

1. † Janina Jędrzejko z mężem Franciszkiem 
2. † Marianna Handzlik z mężem Antonim 
3. † Franciszka Fabia w 4 r. śm. 
4. Za Parafian 

17.00 † Tadeusz Kudziełko w 1 r. śm. 
Poniedziałek 
16.01.2023 18.00 1. † Tadeusz Kudziełko (P) 

2. † Paweł Szczepańczyk (P) 
Wtorek 

17.01.2023 7.00 1. † Zdzisław Kusak (P) 
2. † Marian Baścik (P) 

Środa 
18.01.2023 18.00 1. † Wanda Śliwa (P) 

2. † Aleksander Szuta w 7 r. śm. z siostrą Jadwigą 
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 Czwartek 
19.01.2023 7.00 1. † Maria Dusik (P) 

2. † Zofia Plewniak (P) 
Piątek 

20.01.2023 18.00 1. † Paweł Szczepańczyk (P) 
2. † Czesław Woliński z rodzicami i rodzeństwem 

Sobota 
21.01.2023 7.00 1. † Stanisław Szczepańczyk (P) 

2. † Marian Baścik (P) 

Niedziela 
22.01.2023 

 
 

III Niedziela Zwykła 
7.00 † Tadeusz Mleczko w 10 r. śm. 

9.00 
1. † Edward Wawak w 8 r. śm.   
2. † Zofia Plewniak (P)  
3. † Władysław Bies z żoną Ludwiką  

11.00 

1. † Janusz Milkiewicz (P) 
2. † Stanisław Baścik w 10 r. śm. 
3. † Marian Baścik (P) 
4. Za Parafian 

17.00 † Marian Zemanek z wnukiem Piotrem   
Poniedziałek 
23.01.2023 18.00 1. † Józef Pozowski (P) 

2. † Genowefa Jurowska (P) 
Wtorek 

24.01.2023 7.00 1. † Maria Dusik (P) 
2. † 

Środa 
25.01.2023 18.00 1. † Kazimiera Tąga (P) 

2. † Mieczysław Jakubiec (P) 
 Czwartek 

26.01.2023 7.00 1. † Zdzisław Kusak (P) 
2. 

Piątek 
27.01.2023 18.00 1. † Władysław Bies (P) 

2. † Antoni Dudzik z rodzicami 
Sobota 

28.01.2023 7.00 1. † Helena Czarnik (P) 
2. † Krzysztof Szyjota (P) 

Niedziela 
29.01.2023 

 
Ferie  

zimowe 
 
 

IV Niedziela Zwykła 
7.00 † Katarzyna Pyrda z zięciem Feliksem i siostrą Anielą 

9.00 
1. † Helena Mazur 
2. † Kazimierz Bieda  
3. † Tadeusz Światłoń w 6 r. śm. 

11.00 
1. † Jarosław Janikowski z rodzicami 
2. † Janusz Kaleka  
3. Za Parafian 

17.00 † Marian Baścik (P)   
                      FERIE ZIMOWE 

Poniedziałek 
30.01.2023 18.00  † Stanisław Szczepańczyk  (P) 

Wtorek 
31.01.2023 7.00  † Paweł Szczepańczyk (P) 

Środa 
01.02.2023 18.00 1. † Tadeusz Kudziełko (P) 

2. † Agnieszka Foryś z mężem i synami 
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     Intencje pogrzebowe przekazane ks. Adamowi Lechmanowi ze wspólnoty 
księży Salwatorianów z Bielska – Białej: 

1. † Maria Dusik – 28 int. 
2. † Helena Czarnik – 7 int.           razem 45 intencji 
3. † Krzysztof Szyjota – 10 int. 

Ferie zimowe – ks. Michał                                   Ferie zimowe – ks. Wacław 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Czwartek 
02.02.2023 

Święto Ofiarowania Pańskiego 
7.00 † 
9.00 † Mirosław Olszowy 
17.00 † Paweł Szczepańczyk (P) 

18.00 1. † Maria Dusik (P) 
2. W int. Dzieci klas III SP i ich rodziców 

I Piątek 
03.02.2023 18.00 † Zdzisław Kusak (P) 

I Sobota 
04.02.2023 7.00 † Zofia Plewniak (P) 

I Niedziela 
05.02.2023 

 
 

V Niedziela Zwykła 

7.00 W int. II Róży Mężów Włodzimierza Drożdża  
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

9.00 

1. † Tadeusz Kudziełko w 1 r. śm. (P)   
2. W int. Janusza i Marzanny w 30 r. Ślubu jako 
podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o 
zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej  
3. † Edward Chochór (P) 

11.00 
1. † Józef i Bronisława Loranc z córką Ireną 
2. † Władysława Matusiak (ona) z synem Józefem 
3. Za Parafian 

17.00 † Zdzisław Kusak (P) 

Niedziela 
29.01.2022 

† Zofia 
Plewniak (P) 

Poniedziałek  
30.01.2022 

† Zofia 
Plewniak (P) 

Wtorek  
31.02.2022 

† Zofia 
Plewniak (P) 

Środa 
01.02.2022 

† Zofia 
Plewniak (P) 

Czwartek 
02.02.2022 

† Zofia 
Plewniak (P) 

Piątek  
03.02.2022 

† Zofia 
Plewniak (P) 

Sobota  
04.02.2022 

† Zofia 
Plewniak (P) 

Niedziela 
05.02.2022 

† Paweł 
Szczepańczyk (P) 

Poniedziałek 
06.02.2022 

† Paweł 
Szczepańczyk (P) 

Wtorek  
07.02.2022 

† Paweł 
Szczepańczyk (P) 

Środa 
08.02.2022 

† Paweł 
Szczepańczyk (P) 

Czwartek  
09.02.2022 

† Paweł 
Szczepańczyk (P) 

Piątek  
10.02.2022 

† Paweł 
Szczepańczyk (P) 

Sobota  
11.02.2022 

† Paweł 
Szczepańczyk (P) 
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Zamyślenia 
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Krzyżówka dla dorosłych 01/2023 r. 
Rozwiązaniem krzyżówki 
dla dorosłych z gazetki  
nr 12/2022  jest hasło:  
„Jezus malusieńki leży 

wśród stajenki.” 
Nagrodę wylosowały 

osoby: 
Maria Puchała, 

Mirosław Koczur 
i Tadeusz Procner 

Gratulujemy!  
Hasło z krzyżówki nr 01/2023 proszę 

nadsyłać do 17.01.2023, na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść  

do zakrystii. Zostaną wylosowane nagrody pt.: „Święci i Patroni”.   
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 

 
POZIOMO: 1. Dobra Nowina; 5. Autor najstarszej Ewangelii; 8. Skrót Księgi 
Micheasza; 9. Rodacy Jezusa; 10. Ofiarny; 12. Babcia Jezusa; 14. Inicjały francuskiej 
stygmatyczki (+ 1981); 15. Siglum marianów; 16. Niewiasta po hebr. (zob przyp. 
Rdz 2,23); 17. Matka Izaaka; 18. Wyspa i państwo u wybrzeży Chin; 20. Zdobyte 
przez Jozuego (Joz 8); 22. Księga liturgiczna; 24. Eden; 25. „Te same … znoszą wasi 
bracia” (1 P 5,9); 28. Najechana przez Rosję; 31. Pierwotne wierzenia przypisujące 
duszę roślinom i zwierzętom; 33. Skrót jednej z Ewangelii; 34. Celnik na 
sykomorze; 36. Płyną w czasie płaczu; 37. Skrót Księgi Daniela; 39. Pierwszy 
człowiek; 40. Przełożona klasztoru  
PIONOWO: 1. Matka Jana Chrzciciela; 2. Brat św. Piotra; 3. Wskazywała drogę 
mędrcom ze Wschodu; 4. Imię 13 papieży; 5. Jeden z darów mędrców; 6. Skrót 
Księgi Rut; 7. Bramy piekielne go nie przemogą; 8. Tam Abraham gościł aniołów; 
11. „… wam i pokój” (Ga 1,3); 13. Skrót Księgi Nahuma; 15. Np. św. Szczepan; 19. 
Przeciwieństwo pokoju; 21. Rzeka chrztu Jezusa; 22. Zakonnicy; 23. Aktualna 
pora roku; 26. Najstarsze chrześcijańskie państwo; 27. Skalista pustynia na wschód 
od Jerozolimy; 29. Święta, słuszna albo stanu; 30. Szczytny pomysł albo platońska; 
32. … Boże mielą powoli; 35. Z owczego mleka; 38. Skrót Księgi Nehemiasza 
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Hasło: ………………………..………………………………………………………….. 
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  Mały  
         Apostoł                                                 
 

Drogie Dzieci!  
W poniedziałek 5 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, 16 grudnia  

odbył się konkurs  
na najpiękniejszy  
lampion roratni.  

Dzieci z najpiękniejszymi  
lampionami  

zostały nagrodzone.   
Zdjęcia umieszczone  
zostały na kolejnych  

stronach gazetki. 
Powoli przygotowujemy się  

do przeżycia świąt  
Bożego Narodzenia.  

Życzę wszystkim  
Dzieciom wielu łask 

 Bożych od Małej Dzieciny.                                   
Pozdrawiam ks. Wacław            
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Św. Mikołaj odwiedził                                                                                                     
                                                                                   nasze dzieci. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dzieci z najpiękniejszymi lampionami 
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Oto nowi Ministranci:  
Julian, Zuzanna i Filip z opiekunem ks.Michałem 
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Krzyżówka dla Dzieci 01/2023 
Rozwiązaniem krzyżówki  

nr 12/2022 
jest hasło: „Gdy  

w Barbarę pada, zima 
ostra się zapowiada.” 

Nagrodę otrzymuje  
Maria Tomszak, 

Julia Jędrzejko oraz  
Mateusz i Klaudia 

Sordyl. 
Rozwiązanie krzyżówki 

nr 01/2023 proszę 
nadsyłać do 17 stycznia 2023 na adres mailowy: 

ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. Dla 
wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.: „Katechizm dla 

rodziny”.   
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 

Poziomo: 
1) pieśń o tematyce bożonarodzeniowej 9) odbiorca listu 10) uwolnienie się od 
wszelkiego zła i grzechu 11) rytm pracy serca 13) orszak kupców na pustyni  
14) tańcowała z igłą w wierszu Jana Brzechwy 16) faraon w piramidzie 18) dziurawe w 
kuchni 19) mowa narodu 21) wznoszenie się  23) potajemne porozumienie 25) przykryty 
białym obrusem podczas wieczerzy wigilijnej  27) kraj ze stolicą w Paryżu 30) odcisk 
stopy na piasku 33) pracz wśród zwierząt 34) Włochy 35) podręczny u podróżnika 36) 
słuchowisko radiowe lub program telewizyjny 37) kościelna mównica 
Pionowo: 
2) fotograficzny w ręku turysty 3) piątka w zeszycie  4) solenizantka z 16 czerwca  
5) brat Mojżesza, pierwszy arcykapłan żydowski 6) element kraty 7) biblijny bratobójca  
8) Zygmunt na wieży katedry wawelskiej 12) napisany kredą na tablicy  13) uwiera w 
bucie 15) nadawane podczas chrztu 16) cnota moralna 17) polecenie dla psa19) cieśla z 
Nazaretu 20) koniec waśni 22) obrzędy religijne  i ceremonie kościelne 24) Abraham dla 
Izaaka 26) mazowieckie miasto nad rzeką Narew  28) cienka gałązka bez liści 29) może 
być na cztery koła 30) drzewo owocowe 31) walczy ze złem 32) gimnastyczna w szkole    
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Kącik humoru  
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Kilka słów 
wdzięczności 

Pragnę podzielić się radością z moimi 
parafianami oraz gośćmi, którzy tak licznie 

nawiedzają naszą świątynię nie tylko  
w niedziele i święta, lecz także w tygodniu, by uczestniczyć w osobistej 
i wspólnej modlitwie. Dzięki Wam, uczestniczącym w Liturgii Mszy świętej 
oraz w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem możemy tworzyć 
wspólnotę wiary, w której każdy może liczyć na życzliwość, dobroć i wsparcie. 
Dzieląc się moją radością pragnę wyrazić, tak jak potrafię, moje 
podziękowanie: 
 Bardzo dziękuję Leśnym Dziadkom i panom z Rady Parafialnej, którzy na 

każdą prośbę przybywają z pomocą. Dziękuję im za każdą wykonaną 
pracę w kościele i wokół kościoła.  

 Dziękuję szczególnie panu kościelnemu Kazimierzowi za zaangażowanie 
w życie liturgiczne w naszej świątyni. Dziękuję za poświęcony czas, trud 
pracy i dar rąk przy sprzątaniu obejścia wokół kościoła i jego wnętrza 
wraz ze sprzątającymi paniami.  

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

 Dziękuję serdecznie kilku osobom za pomoc w wykonaniu dekoracji 
świątecznych  kościoła na każdy okres liturgiczny: Adwentu, Bożego 
Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy. 

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

 Dziękuję panom za pomoc w odśnieżaniu schodów i obejścia wokół 
kościoła i kaplicy.  

 Dziękuję panom Piotrowi i Stanisławowi za ofiarowanie kwiatów do 
ołtarza z okazji świąt i innych okoliczności.  
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 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 tym parafianom, którzy cały rok troszczą się o kapliczkę Matki 
Bożej na Leśnej przy torach. 

 Dziękuję tym parafianom, którzy co rok troszczą się o grób zmarłych 
naszych proboszczów – ks. Józefa Wanatowicza i ks. Gustawa Paranycza. 

 Dziękuję wszystkim parafianom i gościom, którzy hojnie składali ofiarę 
pieniężną na tacę w niedziele i święta oraz wpłacali na konto parafialne 
darowizny w bardzo trudnym czasie kryzysu gospodarczego oraz  
rosnącej inflacji. Dzięki 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 

 

Czas wizyty duszpasterskiej, 
czyli tradycyjna kolęda. 

Drodzy Parafianie.  
Liturgiczny czas świąt Bożego Narodzenia związany jest z wizytą 

duszpasterską kapłana w naszych domach, potocznie zwanej - kolędą. Warto 
dziś, po dwuletniej  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, 

http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1/NM.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/N0.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/LG.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/3/Z2.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/4L.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/R.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1/36.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/8.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1/UM.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/2J.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/NH.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1C.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1/8K.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/2I.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/2/I9.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1/D9.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/2/NW.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/3/KC.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/2J.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/3T.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/3.HTM
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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; 
 okazja do jeszcze lepszego poznania parafian, dzięki czemu możemy 

bardziej wychodzić naprzeciw potrzebom duchowym; 

http://www.intratext.com/IXT/POL0025/N.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/15.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/2/W7.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/16.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1A.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/J.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/4/EO.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/7.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1/YZ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/ZY.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/15.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1/F3.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/3/FQ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/K3.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/3T.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/4/FZ.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/7G.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/15.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/3/KB.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/3.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/15.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/LM.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/OW.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/ER.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/3/ZS.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/4/G4.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/3/EU.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/N.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/OV.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1/6S.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/2/5C.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/8.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1/HX.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/D.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/M.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1B.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/V9.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/3.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/GT.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/XC.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/C2.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/5.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/N1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/N3.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/B0.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/N.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1/KL.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/3/CV.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1I.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/IO.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/3/PS.HTM
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 złożona ofiara kapłanowi jest okazaniem wdzięczności za jego posługę 
we wspólnocie parafialnej. Część z tych ofiar kapłan przeznacza na: 
potrzeby parafii, wspieranie dzieł Caritas  oraz na utrzymanie Domu 
Księży Emerytów naszej diecezji. 

Podczas kolędy pragniemy ogarnąć modlitwą wszystkich naszych Parafian 
wypraszając zdrowie, Boże błogosławieństwo  i wszelkie potrzebne łaski na 
każdy dzień nowego roku.  
Przy okazji kolędy można będzie wyrazić wdzięczność organiście, panu 
Michałowi, za jego całoroczną oprawę muzyczną podczas nabożeństw 
liturgicznych w naszym kościele oraz Ministrantom za posługę liturgiczną 
ołtarza.                         

Z kapłańskim błogosławieństwem              
       ks. Wacław i ks. Michał 

 
PLAN KOLĘDY 2022/2023 

Proszę przygotować na stół – krzyż, dwie świece i wodę święconą ! 
Lp. Ksiądz Data od godz. Trasa kolędy 

1 Ks. Michał Wtorek 
27.12.2022 9.00 ul. Młynek 

2 Ks. Wacław Wtorek, 
27.12.2022 9.00 ul. Szkotnia (do Leśnej) od nr 19 C 

3 Ks. Wacław Środa 
28.12.2022 9.00 

ul. Baściki od nr 20 – rodziny Wadoń oraz 
 ul. Smoliki od rodziny Lach - nr 17 w stronę 

kościoła do rodziny Kasolików – nr 23 

4 Ks. Michał Środa 
29.12.2022 9.00 ul. Partyzantów od torów  

i os. Wrzosowe 

5 Ks. Michał Czwartek 
29.12.2022 9.00 

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 

6 Ks. Wacław Czwartek 
29.12.2022 9.00 ul. Św. M. Kolbe, od Hecznarowic, od nr 23  

oraz Bukowa i Malinowa 

7 Ks. Wacław Piątek 
30.12.2022 9.00 ul. Szkolna 

8 Ks. Michał Piątek 
30.12.2012 9.00 ul. Kępa Prawa i Kępa Lewa 

Rok 2023 
9 Ks. Michał  Wtorek 

03.01.2023 14.00 ul. Partyzantów, od Szkotniej w kierunku 
kościoła (od nr 62) - bez os. Dębowego - 

10 Ks. Wacław Piątek 
06.01.2023 13.30 Os. Leśne Małe (numery parzyste) 

11 Ks. Michał Piątek 
06.01.2023 13.30 ul. Kasoliki 
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12 Ks. Michał Sobota 
07.01.2023 9.00 ul. Partyzantów od mostu do torów 

13 Ks. Wacław Sobota 
07.01.2023 9.00 ul. Żeromskiego od lasu  

do ul. Partyzantów 

14 Ks. Wacław Niedziela 
08.01.2023 13.30 Os. Miodowe 

15 Ks. Michał Wtorek 
10.01.2023 14.00 ul. Szkotnia od Partyzantów w kierunku 

Soły  od nr 17 do drugiego lustra do nr 10 
16 Ks. Wacław Wtorek 

10.01.2023 14.00 Os. Dębowe – bez ul. Partyzantów – 

17 Ks. Ks. Michał Czwartek 
12.01.2023 14.00 ul. Szkotnia od Partyzantów od drugiego lustra 

od nr 8a – w kierunku Soły 

18 Ks. Wacław Czwartek 
12.01.2023 14.00 ul. Partyzantów, strona lewa 

(od remizy w kierunku Kobiernic) 

19 Ks. Michał Sobota   
14.01.2023 9.00 Oś. Leśne Duże – prawa strona  

od ul. Żeromskiego – od nr 1 

20 Ks. Wacław Sobota  
14.01.2023 9.00 Oś. Leśne Duże – lewa strona   

od ul. Żeromskiego od nr 3 

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. 
Godziny urzędowania kancelarii parafialnej: 

Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 
Środa – ks. Michał – tel.:  797279788 od 19.00 do 19.30 
Piątek – ks. Wacław – tel.: 797279788 od 19.00 do 19.30 
W nagłych sytuacjach wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc na 

telefon komórkowy: 797279788 

    Parafia p.w. 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/

	Św. Szczepana, diakona, męczennika – 26 grudnia 2022 r.
	mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie...
	1 stycznia 2023 r.
	Św. Mikołaj odwiedził


