
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 23.12  Dzień Powszedni   
700  + Jana Sochę z int. Sochowej 
1600 + W 30 r. ślubu Czesława i Bogumiły Kubickich o błogosławieństwo Boże i potrzeb-
ne łaski z int. dzieci  
Wtorek  24.12 Dzień Powszedni 
700 + Władysława, Józefa Kubickich, Mariana, Janinę Pobochów z int. rodziny   
Środa  25.12 Narodzenie Pańskie (uroczystość) 
0000 Pasterka Msza Święta za parafian  
800 + Genowefę, Stefana Krzyszkowskich, Czesława Kowalskiego z int. rodziny  
1000 + Mariannę, Stanisława Tkaczów, Stanisława Denkowskiego z int. syna Henryka  
z rodziną 
1200 + Władysława i Edwarda Kasperków z int. Marii Kasperek  
1530 + Zofię, Stefana Dziewięckich z int. syna Henryka z rodziną  
Czwartek 26.12 Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika(święto) 
800 + Zofię, Jana Woźniczków, Szczepana, Feliksa Rudkowskich, Zofię Woźniczko z int. 
rodziny  
1000 + Krystynę Kasperek, Zdzisława, Bogdana Szałasów zm. z rodziny Stępniów, Szała-
sów z int. rodziny  
 1200 1) + Henryka Bębacza z int. zony z dziećmi  
      2) Msza Święta z chrztem za Michalinę Grzelka  
1530 + Franciszka, Mieczysława, Ryszarda Kruków z int. Kołków 
Piątek  27.12 Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty (święto) 
1600 + Krystynę, Stanisława Zając, Juliannę, Jana Cielątko, Krzysztofa Ferta, Dionizego, 
Dariusza, Albina Kubickiego, Czesława i Stefana Ciechowskich z int. rodziny 
Sobota  28.12 Świętych Młodzianków męczenników (święto) 
700 + Anielę Misior z int. rodziny 
730 + Mariannę Tkacz (5 r. śm.) z int. syna  
Niedziela  29.12 Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (święto) 
800 + Mariana, Mariannę, Adama Kubickich, Tomasza Kubickiego, Edwarda Władyszew-
skiego z int. rodziny 
1000  Jana Kubickiego (r. śm.)  
1200 Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 35-tą r. ślubu Kry-
styny i Czesława z int. dzieci z rodzinami  
1530 + Henryka Stachurę (7 r. śm.) z int. matki  
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Komentarz… 
„Okna już wymyte, kurze po-
ścierane, zrobione świąteczne 
pranie. Udało się dostać 
płaszcz zimowy, kupić buty. 
Ryby są. Wszystko popieczo-
ne. Jeszcze tylko podłogi wy-
pastować, pójść do fryzjera, no 
i to by było chyba wszystko. 
Gdyby ktoś z daleka patrzył na 
nasz glob, byłby zaskoczony 
tym gorączkowym przygotowa-
niem, tym rosnącym z dnia na 
dzień jak lawina ruchem  
w sklepach, tym gwałtownym 
praniem, pieczeniem, gotowa-
niem. Do czego się tak przygo-
towują? Kto ma do nich 
przyjść?”               /M. Maliński/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 7,10-14  /  Rz 1,1-7 
Ewangelia: Mt 1,18-24 
„Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, 
z powołania apostoł, przezna-
czony do głoszenia Ewangelii 
Bożej, którą Bóg przedtem zapo-
wiedział przez swoich proroków w 
Pismach świętych. Jest to Ewan-
gelia o Jego Synu, pochodzącym 
według ciała z rodu Dawida,  
a ustanowionym według Ducha 
Świętości przez powstanie z mar-
twych pełnym mocy Synem Bo-
żym, o Jezusie Chrystusie, Panu 
naszym. Przez Niego otrzymali-
śmy łaskę i urząd apostolski, aby 
ku chwale Jego imienia pozyski-

wać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez 
Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy 
mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.” 

Jezus - objawione Serce Boga 
 
 
 

Kolęda… 
- 27.12.2013 (piątek) od godz. 9.00 Podwole i Brzeziny ul. Dolomitowa 
- 28.12.2013 (sobota) od godz. 9.00 Kowala Mała i Podlesie 



 

A w parafii… 
▪ W ostatnim czasie uzupełniona została książka obiektu budowlanego naszego kościoła. 
Niezbędne były wykonanie przeglądów stanu technicznego budynku, elektryczności, kanałów 
wentylacyjnych itp.  
▪ We wtorek będziemy obchodzić Wigilię Bożego Narodzenia. Niech w ten szczególny czas 
nie zabraknie nikogo z naszych bliskich przy wigilijnym stole. Niech słowa wypowiadane przy 
łamaniu opłatka będą szczere i budujące. Niech w naszych domach zagości nie tylko choin-
ka, ale i żłóbek z Nowonarodzonym Jezusem. Niech czas Świąt będzie prawdziwie rodzinny, 
Boży i relaksujący. Niech Ten, który rodzi się w prostej szopie zamieszka w naszych sercach 
i przemienia je na wzór swego Serca. Wszystkiego, co od Boga pochodzi, życzy parafianom 
Redakcja Pisma SANCTUS. 
▪ Zapraszamy uczniów klas II i III Gimnazjum na spotkanie przygotowujące do bierzmowania, 
które odbędzie się w naszym kościele 27 grudnia o godz. 16.00. 
Z Watykańskiej Ziemi…  
„Boże Narodzenie jest to święto zaufania i nadziei, która zwycięża niepewność i pesymizm. 
powodem naszej nadziei jest to, że Bóg jest z nami i nadal ma do nas zaufanie! (…) Bóg 
przychodzi, aby zamieszkać z ludźmi, wybiera Ziemię jako swoje mieszkanie, aby być  
z człowiekiem i dać się znaleźć tam, gdzie człowiek spędza swoje dni w radości i cierpieniu 
tajemnica ta przypomina nam, że każdy człowiek jest naszym bratem i cokolwiek uczyniliśmy 
bratu lub siostrze, uczyniliśmy to Jemu.(…) Niech Maryja nas wspiera w postanowieniu obda-
rzenia wszystkich naszą miłością, życzliwością i wielkodusznością. W ten sposób będziemy 
odbiciem i kontynuacją światła Jezusa, które z betlejemskiej groty nieustannie promieniuje  
w sercach ludzi, obdarzając radością i pokojem, do którego usilnie dążymy z głębi naszej 
istoty" Zostawiając wolne miejsce przy wigilijnym stole pomyślmy o biednych, głodujących, 
samotnych, bezdomnych, zepchniętych na margines życia, doświadczonych wojną, zwłasz-
cza o dzieciach! W nich także obecny jest Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem. 
Otwórzmy dla nich serca tak, by nasza radość stała się ich udziałem.”      /papież Franciszek/ 
Tu es Petrus… 
41. Św. Zozym (18.III.417-26.XII.418) Poparł Pelagiusza, który, chcąc bronić prawowierności 
swej nauki, zwrócił się do niego, ten zaś dał się przekonać i przywrócił go do wspólnoty ko-
ścielnej, domagając się, aby również biskupi afrykańscy (wbrew św. Augustynowi) przyjęli 
Pelagiusza z powrotem do wspólnoty kościelnej. W odpowiedzi na to Augustyn zwołał w 418 
do Kartaginy synod, na którym sformułowano przeciwko Pelagiuszowi 9 tez przekazanych 
następnie Zozymowi. Ten po zapoznaniu się z nimi zatwierdził je i zrewidował swą opinię  
o Pelagiuszu. Również w innych kwestiach zachował się Zozym bardzo niezręcznie: pewien 
kapłan z północnej Afryki, ze względu na nieobyczajne życie zawieszony przez swego bi-
skup, zwrócił się do Zozyma, który, chcąc dowieść, iż jest ostateczną instancją apelacji, bez 
uprzedniego sprawdzenia faktycznego stanu rzeczy zażądał rehabilitacji tego kapłana. 
Zakonnie… 
Szarytki - zwane też siostrami miłosierdzia, ich charyzmatem jest służba Chrystusowi w ubo-
gich. Szarytki składają dodatkowy ślub służenia ubogim. Zgromadzenie prowadzi w całej 
Polsce zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, schronisko dla kobiet, 
ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dla osób starszych, kuchnie dla ubogich, punkt posług 
samarytańskich, punkty charytatywne, a także przedszkola, bursę, świetlice oraz dom dzien-
nego pobytu. Przy zgromadzeniu działa świeckie Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia oraz Kon-
ferencja świętego Wincentego á Paulo, założona przez bł. Fryderyka Ozanana, która współ-
pracuje z siostrami szarytkami i księżmi misjonarzami w pracy charytatywnej. Organizacją 
skupiająca dzieci i młodzież jest Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Zgro-
madzenie założyli w 1633 r. we Francji św. Wincenty á Paulo i św. Ludwika de Marillac. Peł-
na nazwa: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo.                  /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Serwulus (23 grudnia) 
O św. Serwulusie dwukrotnie wspomina św. Grzegorz I 
Wielki, papież: w swoich Dialogach oraz w homilii na 
uroczystość św. Piotra Apostoła. Oto jego słowa:  
"W tym portyku, który jest przy drodze wiodącej do ko-
ścioła bł. Klemensa, przebywał pewien Serwulus, któ-
regoście wszyscy dobrze znali, jak i ja - ubogi w środki 
pomocy, ale bogaty w zasługi. Od początku swojej cho-
roby aż do jej końca leżał sparaliżowany. Opiekowała 
się nim jego matka i brat. Jałmużnę, jaką otrzymywał, 
rozdawał biednym za ich pośrednictwem. Nie umiał 
czytać, ale miał przy sobie Pismo święte i prosił kapła-
nów, którzy go odwiedzali, aby mu je czytali. Dlatego 
też, chociaż jak wspomniałem, nie umiał czytać, tak 
doskonale zapamiętał jego treść, że dniem i nocą wy-
śpiewywał Bogu hymny pochwalne (...) Kiedy zaś był 
już bliski śmierci, o jedno tylko prosił pielgrzymów, aby 
z nim razem śpiewali psalmy ku czci Pana. Przy samej 
jednak śmierci swojej prosił, aby zamilkli w śpiewie, 
mówiąc do otoczenia: «Czy nie słyszycie hymnów, ja-
kie śpiewają w niebie?» W taki to sposób dusza jego 
została wzięta ze strzępów tego ciała". Przy śmierci 
Serwulusa był obecny osobisty sekretarz papieża i to 

on przekazał te szczegóły. Św. Grzegorz nie podał jednak ani daty jego śmierci, ani też miej-
sca, gdzie go pochowano. Martyrologium Adona (+ 875) umieszcza dzień jego święta 23 
grudnia. Modlitwa. Boże, któryś świętego Serwulusa drogą ubóstwa i cierpień zawiódł do 
zbawienia wiekuistego, prosimy Cię pokornie, racz sprawić, abyśmy także cierpliwością  
i zdaniem się na Twoją świętą wolę stali się godnymi tego samego szczęścia. 
Ekstra… 
× 23.12 - Światowy Dzień Snowboardu 
× 24.12 – Wigilia Bożego Narodzenia 

Uśmiech… 
Leci Amerykanin rosyjskimi liniami 
lotniczymi. Podchodzi do niego mila 
stewardessa i pyta: - Życzy pan so-
bie obiad? - A jaki jest wybór? - Tak 
lub nie. 

Zamyśl się… 
„Po cóż żyjemy, jeśli nie po to, by życie czynić łatwiej-
szym dla siebie nawzajem?”                     /George Eliot/ 
Coś dla ducha… 

„O magicznym pierścieniu” 
Pewien król wezwał na dwór wszystkich swoich magów i oznajmił: - Postanowiłem być zaw-
sze przykładem dla swoich poddanych. Pragnę być silny i stanowczy, spokojny i niewzruszo-
ny bez względu na to, co mi los przyniesie. Jednak niekiedy jestem smutny i przygnębiony  
z powodu jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia lub niefortunnej okoliczności. Kiedy indziej 
znów jakaś nagła radość lub wielki sukces wprawiają mnie w stan niezwykłego podniecenia. 
Nie podoba mi się taka huśtawka uczuć. Dajcie mi jakiś amulet, który mnie wyzwoli od tych 
zmian nastrojów. Jeden po drugim, wszyscy magowie wycofywali się. Mieli różne amulety dla 
zwykłych ludzi, ale zadowolić króla to nie taka prosta sprawa. Król rozgniewał się na bezrad-
nych magów. Wówczas stanął przed nim pewien stary mędrzec i oświadczył: - Królu, przynio-
sę jutro magiczny pierścień – za każdym razem, jak tylko na niego spojrzysz, to jeśli będziesz 
smutny – staniesz się wesoły, a jeśli będziesz zdenerwowany – uspokoisz się. Wystarczy, 
abyś przeczytał wyryte na nim zaklęcie. Następnego dnia stary mędrzec powrócił i dał królowi 
pierścień. Król przypatrzył mu się uważnie i przeczytał wyryte na złotej obrączce zdanie: „Na-
wet i to przeminie”.                                                                              /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


