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SŁOWO  ŻYCIA
UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO 

NARODZENIA

Łk 2, 1-14  

 W owym czasie wyszło 
rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 
przeprowadzić spis ludności w całym 
świecie. Pierwszy ten spis odbył się 
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Podążali  więc   wszyscy, 
aby się dać zapisać, każdy do  swego 
miasta.    Udał się także Józef z   Galilei, 
z miasta Nazaret, do  Judei, do miasta 
Dawidowego zwanego Betlejem, 
ponieważ pochodził z domu i rodu 
Dawida, żeby   się dać zapisać z 
poślubioną sobie Maryją, która była 
brzemienna. Kiedy tam przebywali, 
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Powiła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i położyła w 
żłobie, gdyż    nie było dla nich miejsca 
w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu 
pasterze i  trzymali straż nocną nad 
swoją trzodą. Wtem stanął przy nich 
anioł Pański i chwała Pańska zewsząd 
ich oświeciła, tak że bardzo się 
przestraszyli.    I rzekł do  nich anioł: 
«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie udziałem 
całego narodu: dziś bowiem w mieście 
Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie 
znakiem dla   was:    znajdziecie 
Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące 
w żłobie».      I nagle  przyłączyło     się do 
anioła      mnóstwo   zastępów 

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

ŚWIĘTO  ŚW. SZCZEPANA

Mt 10,17 - 22

 Jezus powiedział do swoich 
Apostołów:    „Miejcie się na baczności     
przed ludźmi. Będą    was wydawać 
sądom i w swych synagogach      będą 
was biczować. Nawet  przed 
namiestników i królów    będą was    
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’.

 ŚWIĘTO  ŚWIĘTEJ  
RODZINY

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 
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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».

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ  
BOŻEJ  RODZICIELKI

 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.

UROCZYSTOŚĆ  
OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO

Mt 2,  1 - 12

  Gdy Jezus narodził się w 
Betlejem w Judei za panowania króla 
Heroda, oto  mędrcy ze Wschodu 
przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie 
jest nowo narodzony Król żydowski?  
Ujrzeliśmy   bowiem   Jego       gwiazdę 
na     Wschodzie i  przybyliśmy     oddać 
Mu pokłon».  Skoro to usłyszał król 
Herod, przeraził się, a   z nim cała 
Jerozolima. Zebrał więc   wszystkich   
arcykapłanów i uczonych   ludu    i 
wypytywał   ich,   gdzie    ma      się 
narodzić     Mesjasz.  Ci     mu   
odpowiedzieli: «W   Betlejem judzkim, 
bo tak      zostało   napisane przez 
Proroka:   a ty, Betlejem, ziemio Judy, 
nie   jesteś zgoła   najlichsze spośród   
głównych    miast Judy, albowiem z 
ciebie   wyjdzie władca, który będzie 
pasterzem   ludu    mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie 
mędrców i   wywiedział się od nich 
dokładnie   o czas    ukazania    się 
gwiazdy.     A kierując   ich do Betlejem, 
rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie 
starannie    o  dziecię, a    gdy Je 
znajdziecie,      donieście mi, abym i ja 
mógł   pójść i oddać Mu pokłon». Oni 
zaś, wysłuchawszy   króla, ruszyli w 
drogę.
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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, ofi arowali        Mu   dary: złoto,        
kadzidło i mirrę.   A    otrzymawszy    we 
śnie nakaz, żeby    nie wracali do Heroda, 
inną drogą udali się z powrotem do 
swojego kraju.

 ŚWIĘTO   CHRZTU   
PAŃSKIEGO

 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 

upodobanie». 

II    NIEDZIELA   ZWYKŁA

 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».

III  NIEDZIELA   ZWYKŁA

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 Zabulona i Neftalego. Tak 
miało się   spełnić słowo proroka 
Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia 
Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, 
Galilea pogan! Lud, który siedział w 
ciemności, ujrzał światło wielkie, i 
mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
światło wzeszło. Odtąd począł Jezus 
nauczać i mówić: Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest królestwo 
niebieskie. Gdy     Jezus przechodził 
obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch 
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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 zostawili sieci i poszli za 
Nim. A gdy   poszedł 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 
tamtejszych synagogach, głosząc 
Ewangelię o    królestwie i lecząc 
wszelkie choroby i wszelkie słabości 
wśród ludu. 

IV  NIEDZIELA   ZWYKŁA

 Mt 5,1-12a 

 Jezus, widząc tłumy, wyszedł 
na górę. A gdy usiadł, przystąpili do 
Niego Jego   uczniowie.    Wtedy 

otworzył swoje 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 /ludzie/ wam urągają i prześladują 
was, i gdy z mego powodu mówią 
kłamliwie     wszystko złe na was. 
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza 
nagroda wielka jest w niebie.
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Kalendarz liturgiczny
  NIEDZIELA  25 GRUDNIA  -  uroczystość  Narodzenia Pańskiego.
  PONIEDZIAŁEK,  26 GRUDNIA -  święto św. Szczepana, diakona                                                                                             
   i pierwszego męczennika.
  WTOREK,  27 GRUDNIA -  święto  św.   Jana    Apostoła                      
   i Ewangelisty.
  ŚRODA,  28  GRUDNIA   -   święto  św. Młodzianków, męczenników.
  PIĄTEK, 30 GRUDNIA  - święto  Świętej  Rodziny.
  SOBOTA, 31 GRUDNIA  - wspomnienie św. Sylwestra I, papieża.
  NIEDZIELA,  1  STYCZNIA  -  uroczystość  Świętej  Bożej                    
   Rodzicielki.
  PONIEDZIAŁEK, 2 STYCZNIA - wspomnienie św. Bazylego                                                                                            
   Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.
  WTOREK,  3 STYCZNIA - wspomnienie   Najświętszego  Imienia                                                                                             
   Jezusa.
  PIĄTEK, 6 STYCZNIA - uroczystość Objawienia Pańskiego.
  WTOREK, 17 STYCZNIA - wspomnienie  św. Antoniego, opata.
  CZWARTEK, 19  STYCZNIA -  wspomnienie  św. Józefa  Sebastiana                                                                                          
   Pelczara, biskupa.
  SOBOTA, 21  STYCZNIA -  wspomnienie  św. Agnieszki, dziewicy                                                                                            
   i męczennicy.
  NIEDZIELA, 22 STYCZNIA - wspomnienie  św. Wincentego                                                                                          
   Pallottiego, prezbitera.
  WTOREK,  24  STYCZNIA -  wspomnienie  św. Franciszka                                                                                          
    Salezego,  biskupa i doktora  Kościoła.
  ŚRODA, 25 STYCZNIA - święto  nawrócenia  św. Pawła.
  CZWARTEK, 26  STYCZNIA - wspomnienie  św. Tymoteusza                                                                                          
    i Tytusa, biskupów.
  SOBOTA, 28  STYCZNIA  -  wspomnienie  św. Tomasza                                                                                             
    z   Akwinu, prezbitera i doktora  Kościoła.
  WTOREK, 31  STYCZNIA - wspomnienie  św. Jana  Bosko,                 
    prezbitera.
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 Tradycja kolędowania sięga dalekiej przeszłości. Już we      
wczesnośredniowiecznych dokumentach kościelnych natrafi amy 
na ślady kolędowania w okresie świąt Bożego Narodzenia jako 
formę   bezpośredniego  kontaktu     z     wiernymi w    bardzo 
rozległych     wtedy   obszarowo parafi ach.    Uzasadnienia                           
tej praktyki  doszukiwano     się    już   dawno m.in. w zapisie 
Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy 
oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą 
do swoich      krajów. Legenda poszerzyła ten zapis o to, 
że rozchodzili się, odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali 
wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci.  
 Do bożonarodzeniowych odwiedzin parafi an, kapłan, 
przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego, jest 
zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego celem 
wzajemnego poznania się. Czytamy w nim: „proboszcz winien 
nawiedzać   rodziny, uczestnicząc     w    troskach wiernych, 
zwłaszcza niepokojach i    smutku oraz    umacniając    ich w Panu, 
jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich 
korygować” (kan. 529 § l KPK).
Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego 
Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście    Boga na ziemię. 
Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów 
z Bogiem, z  rodziną, jak również z parafi ą. Kolęda jest ofi cjalną 
wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych 
domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła 
i duszpasterzy.
 Kulminacyjnym punktem odwiedzin kałana jest odczytanie 
w rodzinie fragmentu Pisma św. o narodzeniu Pana Jezusa 
oraz bogate w treści modlitwy o błogosławieństwo dla 
mieszkańców, np.: „Panie, pobłogosław    nam, błogosław ten 

Wizyta duszpasterska - KOLĘDA
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dom i jego mieszkańców, daj im anioła za stróża, aby strzegł, 
osłaniał i bronił przez Jezusa Chrystusa”. Po  odmówieniu 
modlitwy Pańskiej, której nauczył nas Jezus Chrystus, preferuje 
się odmówienie modlitw     wstawienniczych za   rodzinę, 
za      dzieci, za małżonków, za chorych i samotnych.
 Tak więc chrześcijanie, którzy przyjmują kapłana z wizytą 
duszpasterską     dają świadectwo swojej przynależności do     
Kościoła.   Warto odwiedziny kolędowe przeżywać w duchu 
radości bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, serdecznej 
rozmowy z duszpasterzami. Jeśli zachodzi taka potrzeba i ktoś 
potrzebuje     dłuższej rozmowy,     właśnie na kolędzie ma 
możliwość umówienia    się    z duszpasterzem    w      dogodnym 
dla obu    stron    terminie.
   Na stole powinno leżeć Pismo św., krzyż, świece, woda 
święcona i kropidło.
   Każda parafi a prowadzi kartoteki swoich parafi an, gdzie 
odnotowuje   się   dane, przyjęte     sakramenty, informacje    
o sytuacji rodziny, problemy. Warto dbać, aby ta kartoteka była 
uzupełniana przez kapłana na kolędzie.
    Dobrze, jeśli to tylko możliwe, żeby w odwiedzinach 
kolędowych brała   udział cała rodzina.   Jeśli ktoś jest nieobecny 
w domu    (z różnych przyczyn), a ma życzenie wizyty 
duszpasterskiej, może zawsze skontaktować się osobiście lub 
telefonicznie z proboszczem, aby umówić się na kolędę w innym 
dogodnym terminie.
     Zapewne nie jest łatwo wpuścić do swego domu księdza 
– bądź co bądź obcego człowieka, zwłaszcza   jeśli ktoś nie czuje 
się    bliżej   związany z parafi ą, Kościołem i Bogiem. Jednak 
odrobina   zaufania i życzliwości    może       zaowocować 
nawróceniem i przemianą życia.
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Plan wizyty duszpasterskiej 2022/23

 Wtorek 27.12.2022
Godz. 9.00
 Ogrodzieniec ( 58 )  -  2 Kapłanów
Godz. 15.00
 - Kolonia po Łęgowo ( 4 ),  ul. Wolności ( 2 ),  ul. Ar Krajowej  ( 1 ),            
ul. Mieczysława ( 14 )
- ul. Żwirowa ( 2 ),  ul. Łasińska ( 8 ), ul. Leśna ( 2 ),   ul. Ciasna ( 9 )

Środa  28.12.2022
Godz. 9.00
Biskupiczki  ( 38 )  -  2 Kapłanów
Godz. 15.00
 - ul. Prusa ( 6 ), ul. Nadjeziorna ( 11 ) ul. Strażacka ( 1 ), ul. Rybna             
( 5 )
 - ul. Dolna ( 13 ), ul. Parkowa ( 6 ), ul. Cmentarna ( 9 )

Czwartek 29.12.2022
Godz.9.00
Kolonia pod Limżę ( 16 )
Limża ( 32 )
Godz. 15.00
- ul. Jagiellońska nieparzyste ( 31 )
- ul. Jagiellońska parzyste  ( 21 )

 Piątek 30.12.2022
Godz. 9.00
Kolonia pod las  ( 14 )
Kolonia pod Goryń  ( 19 )
Godz. 15.00
 - ul. Słowackiego ( 5 ), ul. Kochanowskiego ( 5 ), ul. Krasickiego ( 9 ), 
ul. Kwiatowa ( 10 )
  - ul. Jagiellońska ( blok nr 8 ) ( 35 )
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Poniedziałek 02.01.2022
Godz. 9.00 
Wola ( 16 )  
Godz. 13.30
Sobiewola i ul. Zagrodowa  ( 14 ), ul. Kolejowa ( 21 )
Godz. 15.00
ul. Sportowa ( 24 )

Wtorek 03.01.2022
Godz. 9.00
Sobiewola pod Kantowo  ( 14 )
Godz. 15.00
- ul. Polna ( 14 ), ul. Klonowa ( 1 ) Ul. Żytnia, ( 9 )
- ul. Nowomiejska ( 28 )

Środa 04.01.2022
Godz. 9.00 
Kolonia pod Iławę  ( 22 )
Godz. 15.00 
- ul. Słoneczna ( 13 ), ul. Rolna ( 5 )
- ul. Szkolna ( 18 )

Czwartek 05.01.2022
godz. 9.00 
Pławty ( 19 )
Godz. 15.00
 - ul. Rodziny Stangów nr 3,5,7 ( 23 )
- ul. Rodziny Stangów nr 6, 4, 2 ( 36 )

Sobota 07.01.2022
Godz. 9.00
Klimy i kolonie  ( 76 )

 Poniedziałek 09.01.2022
Godz. 15.00
 - ul. Daszyńskiego nieparzyste ( 31 )

                        APOSTOŁ   KISIELIC   styczeń  2023
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-  ul. Daszyńskiego nr 15 ( 33 )

Wtorek 10.01.2022
Godz. 15.00
- ul. Daszyńskiego do młyna ( 29 )
- ul. Daszyńskiego od młyna od 16 do 26  ( 21 )

Środa 11.01.2022
Godz. 15.00
 - ul. Sienkiewicza do marketu Polo( 22 ) 
-  ul. Sienkiewicza od marketu Polo ( 23 )

Czwartek 12.01.2022
Godz. 15.00
 - ul. Wiktora ( 38 ), Kopernika  ( 1) 
-  ul. Reymonta ( 4 ), ul. Żeromskiego ( 2 ), ul. Reja ( 3 ),    ul. Kołłątaja  
( 5 ), ul. Fredry ( 2 ) 

Piątek 13.01.2022
Godz. 15.00
 - ul. Wojska Polskiego nieparzyste do nr 23 ( 21 ) 
 - ul. Wojska Polskiego nieparzyste od 23 ( 25 )

Sobota 14.01.2022
Godz. 9.00
 - Łodygowo ( 31 )
-  Łodygowo bloki ( 48 )

Poniedziałek 17.01.2022
Godz. 15.00
- ul. Wojska Polskiego parzyste ( 15 )
- ul. Komoniewskiego ( 15 ), ul. Krótka ( 1 ) Ogrodowa ( 1 )

Środa 18.01.2022
Godz. 15.00
 - ul. Mickiewicza ( 31 )
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                   
25.12.22 r – 31.01.2023 r.

1. Przeżywamy Boże Narodzenie  –   radujmy się, że Bóg wkroczył          
w dzieje ludzkości „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między 
nami”. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie   
ograniczajmy się  tylko do   zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. 
Niech nasze serca będą przepełnione wdzięcznością, pokojem                         
i dobrem. 
2.  Jutro obchodzimy   Święto pierwszego męczennika św. Szczepana. 
Porządek  Mszy Świętych jest taki jak w niedzielę. Taca z drugiego 
dnia Świąt Bożego Narodzenia przeznaczona będzie na Wyższe 
Seminarium Duchowne w Elblągu. 
3.  We wtorek 27 grudnia wspominamy św. Jana Ewangelistę              
   i Apostoła.   Na Mszy Św.   będzie   obrzęd    błogosławieństwa wina.   
W środę 28   grudnia  Świętych  Młodzianków Męczenników,               
 a w piątek  30 grudnia  - Święto Świętej Rodziny. 
4. W sobotę   po Mszy św. o godz. 18.00   zapraszamy      na 
nabożeństwo dziękczynno – błagalne za przeżyty szczęśliwie Rok 
2022. 
5.   W   Nowy Rok,    1  stycznia, obchodzimy Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki i dzień modlitw o pokój na świecie. Tego dnia 
zbieramy ofi ary na Fundusz Obrony Życia. 
6. Wizyta duszpasterska w tym roku będzie w tradycyjnej formie 
odwiedzin   księdza   w domach  i    rodzinach, aby prosić Boga                     
o błogosławieństwo w zbliżającym się Nowym Roku. Kolędę 
zaczynamy już po Bożym Narodzeniu 27     grudnia. Porządek  
miejscowości i ulic wywieszony jest w gablocie pod chórem,  na 
naszej  stronie internetowej  i w gazetce.  Tradycyjnie prosimy                  
o dowóz do tych miejsc, do których zawsze poza Kisielicami byli 
dowożeni   księża.     Wszystkich   gorąco   zachęcamy    do spotkania 
i wspólnej   modlitwy, a zbierane    przy tej okazji      tzw. ofi ary 
kolędowe, przeznaczamy   na planowane w tym roku inwestycje  przy 
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naszym kościele.
   Z racji wizyty duszpasterskiej w czwartki (05.01, 12.01, 19.01) nie 
będzie wieczorem   adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Nie    będzie też odwiedzin chorych w pierwszy czwartek i piątek 
miesiąca. 
     W pierwszą sobotę  tj. 7.01.  odprawiamy  nabożeństwo  do Matki 
Bożej po Mszy świętej o godz. 8.00. 
      W czasie odwiedzin duszpasterskich, Msza św.   od poniedziałku 
do piątku, będzie odprawiana w naszym kościele o godz. 8.00 rano. 
Kancelaria Parafi alna nie będzie czynna. W razie  potrzeby    prosimy 
o  kontakt telefoniczny.
7. 6 stycznia  w   piątek przypada    Uroczystość     Objawienia   
Pańskiego. Msze   św.  będą odprawiane      według   porządku      
niedzielnego.       W  czasie      Mszy    św.  będzie  poświęcenie kredy   
i kadzidła, a taca  z  tego dnia  jest przeznaczona  na misje.  
8.  6 stycznia ogodz. 16.00 zapraszamy na występ „Kolędnicy” 
przygotowany przez Kantorów z naszej  parafi i pod przewodnictwem 
p. Przemysława Pietrzaka we współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Kisielicach.  
9. 8 stycznia  - Niedziela Chrztu Pańskiego . Tą    niedzielą kończy się   
okres Bożego Narodzenia, a rozpoczyna się okres zwykły. Jednak 
tradycyjnie w naszym kościele kolędy śpiewamy do 2 lutego.
10.  15 stycznia  -  III niedziela miesiąca, taca inwestycyjna.
11 .   Msza Św.   dla dzieci   z    dysfunkcjami       fi zycznymi i psychicznymi  
będzie  odprawiona  15 stycznia  ogodz. 16.00. 
12 . W sobotę 21  stycznia po  Mszy św.  o godz. 18.00  będzie     
spotkanie     opłatkowe      Róż   Żywego  Różańca. Tego dnia  obchodzimy 
Dzień      Babci ,dlatego pamiętając   o wszystkich seniorach, polecamy 
Bożemu miłosierdziu wszystkie babcie i dziadków.
12. 22 stycznia, w niedzielę    będziemy przeżywali Uroczystość 
naszego Założyciela   św. Wincentego Pallo&  ego. Przez  Jego 
orędownictwo szczególnie w tym dniu będziemy wypraszali łaski dla 
wszystkich naszych parafi an, współpracowników i dobrodziejów.  Po 
Mszy św. ogodz.18.00  spotkanie  Rady  Parafi alnej. 

                          APOSTOŁ    KISIELIC   styczeń 2023



  14

                              APOSTOŁ   KISIELIC  styczeń  2023

  25  GRUDNIA  BOŻE NARODZENIE
00.00  Za parafi an.
9.30    + Stefania – 2 r. śm. i Wincenty 
Nowiccy oraz zmarli z rodziny. 
11.00  1. + Alina Janta – Lipińska i zmarli z 
rodziny.
2. + Hubert Zatorski.
12.30  + Henrykę Grodecką 15 r. śm. i 
rodzice Aniela i Władysław Bartkowscy. 
18.00   + Krystyna Łyszcz – 8 r. śm.                      
Adam, Krzysztof, Józef Łyszcz  i Bogumiła 
Waszkau – 4 r. śm.
PONIEDZIAŁEK   26  GRUDNIA 
8.00   +  Stanisławę i Stanisława 
Zjadewicz.
9.30  +  Marek Kszczot – 10 r. śm. – 
intencja od żony i dzieci z rodzinami.      
11.00   1. W intencji Róży Drzewieckiej z 
okazji  2  r.  urodzin i jej rodziców Pauliny i 
Macieja z okazji 5 r.  sakramentu 
małżeństwa o Boże błog. i  opiekę Matki 
Bożej oraz  wszelkie potrzebne łaski.
2.  +  Wiktoria Czubek – 11  r. śm.  i 
wszystkich zmarłych z rodziny. 
12.30 +  Za zmarłych pochowanych przez 
Zakład Pogrzebowy „Kalia”.
18.00   O Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ireny 
Chojnackiej.
WTOREK   27 GRUDNIA
8.00   +  Zenon Laszkowski – 30 dzień po 
śm. 
ŚRODA  28 GRUDNIA  
8.00    O Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
Królowej Świata dla Wiesławy i Piotra i 
całej rodziny.              
CZWARTEK   29 GRUDNIA 
08.00  Za  dusze w czyścu cierpiące.               
PIĄTEK   30 GRUDNIA
8.00   Dziękczynno – błagalna za dar 

rodziny i wspólnoty Domowego Kościoła 
z prośbą o opiekę i wstawiennictwo Św. 
Rodziny .
SOBOTA  31 GRUDNIA 
8.00 Dziękczynna  za otrzymane łaski                    
i  błogosławieństwa  w  mijającym  roku.
18.00 Z podziękowaniem za otrzymane 
łaski w kończącym się Roku.
NIEDZIELA   1  STYCZNIA 
 08.00  O Boże błogosławieństwo w 
nowym roku dla rodziny.
09.30   Za parafi an.
11.00  +  Roman Chmal i brat Jan 
Lewandowski.
12.30  +   Mirosław Kwiatkowski – 30 dzień 
po śmierci.
18.00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla Tymona.
PONIEDZIAŁEK   2  STYCZNIA
8.00     
WTOREK   3   STYCZNIA
8.00  
ŚRODA  4 STYCZNIA
8. 00    +  Grzegorz Kozłowski – 30 dzień 
po śmierci.                    
CZWARTEK  5 STYCZNIA
18.00    
PIĄTEK   6 STYCZNIA
8.00   +  Władysław Cieślak i Bronisława  
Cieślak – 21  r. śm. 
9.30   +  Zygmunt Wnuk – 17  r. śm. i Łucja 
Wnuk i Bolesław Piotrowski – 1  r. śm. i 
Romualda Piotrowska.
11.00   W intencji Kamila z okazji 17 r.  
urodzin o światło Ducha Św i Boże błog. i 
wszelkie potrzebne łaski.
 12.30   1. +  Jaonna Wróblewska – 30 r. 
śm. i Władysław Wróblewski – 10 r. śm.
2. +   Stefania  Rojczyk – 9 r. śm., Anna 
Rojczyk – 35 r. śm.,  Jadwiga i Stefan 

INTENCJE  MSZALNE  NA CZAS   25 .12.22- 31.01.23
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Smolińscy i zmarli z rodziny.
18.00    +  Eryk   w  19 r. śm.                         
SOBOTA  7  STYCZNIA
8.00   + Weronika Kstya  i Janina Chylińska  
- int. od Róży Różańcowej.
18.00 +  Rodzice: Małgorzata Ksyta – 13 r.  
śm.  i Józef Ksyta 53  r. śm. i brat Tadeusz 
Ksyta.      
NIEDZIELA  8   STYCZNIA
8.00    +  Bożena Detner.    
9.30  Za parafi an.
11.00   Dziękczynno – błagalna z okazji 1  r.  
ślubu Asi i Tomka z prośbą o Boże błog. i 
opiekę Matki Bożej Królowej Świata.
12.30  1. +  Jan Florkowski – 20 r. śm. i 
rodziców z obojga stron. 
2. Mia, Anna z okazji 1  r.  chrztu i za 
wnuki: Kornelię, Aleksandra, Oliwiera, 
Adama i ich rodziców. 
18.00  + Zofi a i Henryk Czarneccy i za 
zmarłych z rodziny.
PONIEDZIAŁEK   9  STYCZNIA
8.00     
WTOREK   10  STYCZNIA
8.00  Z Generalatu 1.
ŚRODA  11  STYCZNIA 
8.00   Z Generalatu 2.               
CZWARTEK   12  STYCZNIA
8.00  Z Generalatu 3.                
PIĄTEK  13  STYCZNIA
8.00  Z Generalatu 4.               
SOBOTA  14 STYCZNIA
8.00  Z Generalatu 5.               
18.00    
NIEDZIELA  15   STYCZNIA
8.00       
9.30  Za parafi an.
11.00  1. +   Danuta Golińska – 6  r. śm. i 
zmarli rodzice i dziadkowie.
2. +  Rodzice: Leon Dopichaj i Edward 
Olszlegier.
12.30 1. +  Maria Ciechowska  i Romualda i  

Mieczysław Żarczyńscy  oraz Genowefa i 
Tadeusz Mądrzy z okazji dnia Babci i 
Dziadka – intencja od wnuków.
2. +  Łucja Ciesielska.
18.00  + Weronika Ksyta – 30  dzień po 
śmierci.
PONIEDZIAŁEK   16  STYCZNIA
08.00   +   Zenon Laszkowski – od Zakładu 
Pogrzebowego „Eden”.                                   
WTOREK   17 STYCZNIA
8.00  Z Generalatu.
ŚRODA  18  STYCZNIA 
8.00  
CZWARTEK  19  STYCZNIA
8.00    + Wanda Stępkowska – 34  r. i 
Monika i Kazimierz Stępkowscy
PIĄTEK  20 STYCZNIA
8. 00  + Franciszek – 5 r. śm. o dar nieba.
SOBOTA   21  STYCZNIA 
8.00  
18.00  1.+. Alina Janta – Lipińska 
2. +  Henryk Zatorski. 
NIEDZIELA  22  STYCZNIA
8.00  +  Edmund Mejka- 2  r. śm. 
9.30  Za parafi an.
11.00  +  Bogumiła Pietrzak –  2 r. śm. – int. 
od męża i córek z rodzinami.
12.30  1. W intencji dobrodziejów i 
współpracowników.
2. +  Anna Góral – 16  r. śm.  oraz jej 
rodzice Alina,Krzysztof i Paweł Kruk. 
18.00  1. + Tadeusz Grabowski w rocznicę 
śmierci i zmarli rodzice.
2. + Barbara Kruszyńska – 16 r. śm., 
oraz Józef Kruszyński – 43 r. śm.                      
PONIEDZIAŁEK   23  STYCZNIA 
18.00                 
WTOREK   24  STYCZNIA
18.00                     
ŚRODA  25  STYCZNIA
18.00                                                   
CZWARTEK   26 STYCZNIA
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18.00     Intencja przebłagalna za wszelkie 
zaniedbaniania i grzechy w rodzinie. 
PIĄTEK  27  STYCZNIA
18.00    + Czesława  Lewandowska                     
i  Feliks i syn Jan Lewandowscy.
SOBOTA   28  STYCZNIA 
8.00 
18.00   +  Rodzice: Marianna i Jan Kawęccy, 
siostra Krystyna, Zygmunt Górak i 
dziadkowie z obojga stron. 
NIEDZIELA  29  STYCZNIA
8.00  
9.30    Za parafi an.
11.00   Dziękczynno – błagalna z okazji 

urodzin Marzeny z prośbą o Boże błog.  i 
opiekę Matki Bożej Królowej Świata. 
12.30 + Krystna Kotłowska – 2  r. śm., 
Konrad, Joanna, Kazimierz i Alfons – int. 
od męża i dzieci.
18.00   Dziękczynno – błagalna z okazji 
75 urodzin Reginy z prośbą o zdrowie,  
Boże błog.  i opiekę Matki Bożej Królowej 
Świata – int. od brata Witolda z rodziną. 
PONIEDZIAŁEK   30  STYCZNIA 
18.00                 
WTOREK   31  STYCZNIA
18.00                     

****

Recepta na cały rok

Bierzemy 12 miesięcy,

oczyszczamy je dokładnie

z goryczy, chciwości, 

małostkowości i lęku.

Po czym rozkrajamy każdy miesiąc

na 30 lub 31 części tak, aby zapasu

wystarczyło dokładnie na cały rok.

Każdy dzień przyrządzamy osobno

z jednego kawałka pracy

i dwóch kawałków pogody i humoru.

 Do tego dodajemy trzy duże łyżki

nagromadzonego optymizmu,

łyżeczkę tolerancji,

ziarenko ironii i odrobinę taktu.

Następnie całą masę polewamy dokładnie

dużą ilością miłości. Gotową potrawę

przyozdabiamy bukietem uprzejmości

i podajemy codziennie z radością 

i filiżanką dobrej, orzeźwiającej herbatki. 

 Ketherina Elizabeth Gorthe
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Numer konta bankowego: 
94 8320 0005 0040 3902 2000 0010

...................................................................................................................

MSZE  ŚWIĘTE  NA  TERENIE  NASZEJ  PARAFII
 KISIELICE -    Kościół Matki Bożej Królowej Świata

- niedziela  i uroczystości - godz. 8.00, 11.00, 12.30,  18.00
- święto w dzień powszedni -  godz. 10.30  i 18.00
-  dzień powszedni  od pon. do  pt. - godz. 18.00

- sobota - godz.8.00 oraz 18.00 ( msza święta niedzielna )
- Łodygowo - Kaplica Pana Jezusa Miłosiernego

- niedziela i uroczystości - godz. 9.30
********************************************************************

Okazja do Sakramentu Pojednania ( spowiedzi)                                                         
- przed każdą Mszą Św.  i w czasie Mszy Św.

*******************************************************************

Pierwsze  piątki miesiąca:  - nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego godz.15.00
- Msza święta dla dzieci - godz. 16.00

Sakrament pojednania -  od 15.30

************************************************************

W każdy czwartek po wieczornej Mszy św. adoracja  Najświętszego Sakramentu 
do godz. 20.00. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania.

**************************************************************

KANCELARIA PARAFIALNA

WTORKI - GODZ.16.00 - 17.45
SOBOTA - GODZ. 9.00 - 11.00

Wezwanie   do   chorego, zgłoszanie  pogrzebu  możliwe poza  określonymi             

godzinami, z wyjątkiem  niedziel  i uroczystości oraz  nieprzewidzianych sytuacji.                

W  razie  nieobecności   kapłanów   można  dzwonić  pod   numer: 552756019.

Do kancelarii parafialnej można przyjść również  na  rozmowę z duszpasterzem.

“Radosnego  dawcę miłuje Bóg...”.  ( 2 Kor 9, 7b )   Za 

posługi w kancelarii i czynności religijne w naszej parafi i 

nie ma cennika. Ofi ary są zgodne z sumieniem i ofi arnością 

ofi arodawcy.

Pismo    Parafii  Matki Bożej Królowej Świata 
ul. Kościelna  3
14-220 Kisielice
Tel. 552756019

www.parafiakisielice.pl



  18

                                  APOSTOŁ   KISIELIC  styczeń 2023

Z ŻYCIA PARAFII

RORATY
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REKOLEKCJE    ADWENTOWE



Boże Narodzenie 2022 roku 

„Narodziłem się   nagi – mówi Bóg – abyś   potrafi ł wyrzekać 
się   samego  siebie.  Narodziłem  się    ubogi, abyś     mógł 
uznać    mnie   za   jedyne     bogactwo. Narodziłem       się 
w stajni, abyś    nauczył się uświęcać   każde miejsce. 
Narodziłem się bezsilny, abyś ty   nigdy  mnie   się  nie  
lękał. Narodziłem     się w miłości, abyś  ty nigdy   nie    
zwątpił w moją miłość. Narodziłem się w nocy, abyś ty 
uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą 
ciemnością.   Narodziłem się   w   ludzkiej   postaci – mówi 

Bóg – abyś ty   nigdy  nie  wstydził  się  być  sobą”. 
   (L. Noben, Orędzie z groty betlejemskiej)

DRODZY PARAFIANIE

 Niech    celebracja    wielkiej   tajemnicy miłości   Boga do     
człowieka    uzdalnia   nas     do    odkrywania    na ścieżkach 
naszego życia Światła, które  rozprasza ciemności naszych 
serc i    prowadzi    do poznania    prawdy,   że    Jezus jest     
blisko, na  wyciągnięcie   ręki, zna  nasze bóle i pragnienia. 
Niech Nowo    Narodzony Chrystus      staje     się   sensem 
każdego dnia   i umocnieniem    w     dążeniu ku    ostatecznemu 
celowi, jakim   jest    zjednoczenie   ze     Stwórcą. 
 Z darem kapłańskiej i braterskiej modlitwy z serca 
życzymy   wszystkim   naszym Parafi anom, dziękując                  
  za  serce, modlitwę   i  wszelką dobroć. 
      Duszpasterze  


