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Poniedziałek 28.12 Św. Młodzianków, męczenników (święto) 
700 + Jana Nowaka – mama z bratem Kazimierzem  
1600 + Kazimierza Szewczyka (1 r. śm.) zam. żona z dziećmi  
Wtorek 29.12 Św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika (wsp. dowolne)  
1600 1) + Zofię i Stefana Dziewięckich z int. syna  
        2) W 18 r. ur. Wiktorii o Boże bł.   
1630 1) W 25 r. ślubu Agnieszki i Leszka i o Boże bł. dla rodziny 
        2) + Marcina Sołtysa, Mieczysława i Władysławę Stępień z int. Haliny Sołtys z rodz. 
Środa 30.12 Dzień Powszedni  
1600 + Juliana Misiora (1 r. śm.) Anielę Misior (4 r. śm.)   
1630 Dziękczynna za otrzymane łaski  
Czwartek 31.12 Św. Sylwestra I, papieża (wsp. dowolne)  
1600  1) + Janinę, Mariana Malickich zam. dzieci  
        2) Zdzisława Grzegorczyka zam. chrześnik Sławomir z rodzicami  
 2400 Msza Święta dziękczynna za przeżyty rok 2015 
Piątek 01.01 Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.(uroczystość)  
800  + Jana, Mariannę, Stanisława Rozparów, Edwarda Brzozę zam. rodzina  
1000 O zdrowie Boże bł. i opiekę MB i dary Ducha Świętego i szczęśliwe zaliczenie sesji 
egzaminacyjnej dla Magdy zam. babcia 
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Mieczysława (imienin), Irenę i Jerzego Gruszczyńskich zam. dzieci  
Sobota 02.01 Św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i dokto-
rów Kościoła.(wsp. obowiązkowe)  
700 + Jana, Nowaka zam. brat Zbigniew z rodziną z Chabówki  
1600  + Tadeusza Frankowicza (2 r. śm.) zam. mama   
Niedziela  03.01 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim  
800 + Genowefę Baran z int. Baranowskich  
1000 + Annę, Stefana, Tadeusza Salamonów, zm. z rodziny Salamonów, Helenę, Jana, 
Henryka Węgrzynów, Kazimierę, Józefa Gibasów i Krzysztofa Lewickiego z int. rodziny  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Genowefę Pietrzczyk i Genowefę Tkacz  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Syr 3, 2-6. 12-14 
                 Kol 3, 12-21 
Ewangelia: Łk 2, 41-52 
Rodzice Jezusa chodzili co 
roku do Jerozolimy na 
Święto Paschy. Gdy miał lat 
dwanaście, udali się tam 
zwyczajem świątecznym. 
Kiedy wracali po skończo-
nych uroczystościach, zo-
stał Jezus w Jerozolimie,  
a tego nie zauważyli Jego 
Rodzice. Przypuszczając, 
że jest w towarzystwie pąt-
ników, uszli dzień drogi  
i szukali Go wśród krew-
nych i znajomych. Gdy Go 
nie znaleźli, wrócili do Jero-
zolimy, szukając Go. Dopie-
ro po trzech dniach odna-

leźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał py-
tania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowie-
dziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś 
nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On Im odpo-
wiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co na-
leży do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedział. Potem poszedł  
z Nimi i wrócił do Nazaretu; i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te 
wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Bo-
ga i u ludzi. 
Kazanie espresso… 
"Profesor Leszek Kołakowski znany był z tego, że na niektóre pytania bez zażenowania od-
powiedział: >>Tego nie wiem!<<. 
Dwunastoletni Jezus dyskutujący z uczonymi miał większą wiedzę niż Maryja i Józef, a jed-
nak był im posłuszny. 
>>Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko<< - przekonywał w >>Ro-
mantyczności<< Adam Mickiewicz."                                                                  /ks. E. Burzyk/ 

Prośmy o świętość naszych rodzin 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 28.12 –  Międzynarodowy Dzień Całowania 
× 01.01 –  Światowy Dzień Pokoju 
 
 



A w parafii… 
▪ W ubiegłym tygodniu w naszym 
kościele trwały prace przy dekoracji 
świątecznej. Parafianie ubrali cho-
inki oraz przygotowali szopkę Bo-
żonarodzeniową. Tym razem zosta-
ła ona umieszczona przed ołtarzem 
głównym. W okresie świątecznym 
każda msza święta sprawowana 
więc jest na dachu szopki. W ten 
sposób symbolicznie w brzezińskim 
Betlejem od nowa rodzi się Jezus 
pod postacią chleba. Przed ambo-
ną, z której czytane jest Pismo 
Święte ukazana jest scena objawie-
nia anioła pasterzom czyli zwiasto-
wania Dobrej Nowiny. Po prawej 
stronie  
▪ W tym tygodniu w naszej parafii 
rozpoczyna się wizyta duszpaster-
ska. Księża nawiedzą domy para-
fian – niech będzie to okazją do 
rozmowy i wspólnej modlitwy. 
▪ 31 grudnia przypada wspomnienie 
św. Katarzyny Laboure. Zaprasza-
my tego dnia na msze świętą z błogosławieństwem jej relikwiami. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca 
▪ Zapraszamy do uczestnictwa we mszy świętej na zakończenie roku, która zostanie odpra-
wiona w sylwestra o godz. 24.00 
Znalezione… 
 „-Czego przejawem jest ten kucany katolicyzm? 
- Widoczna w nim jest określona mentalność, która objawia stosunek człowieka do Boga. 
Mój ojciec twierdzi, że katolicyzm kucany ma też swoje konsekwencje społeczne. Kucanie 
zamiast klękania podczas przeistoczenia komentuje tak: „Skoro w najważniejszym dla was 
katolików, momencie, kiedy Bóg zstępuje na ziemię, nie jesteście w stanie nawet uklęknąć, 
to czemu się dziwić, że ci sami katolicy po wyjściu z kościoła nienawidzą się i kradną”. Po 
co kucamy? Po to, żeby nie wyróżniać się pośród innych. Skoro wszyscy się zniżyli, to głu-
pio samemu stać, ale też za duża ofiara, żeby uklęknąć. No to kucnę. Taki człowiek tymi 
samymi motywacjami kieruje się w swoim życiu codziennym. Nie kradnie, nic z tych rzeczy, 
ale gdy przyjdzie moment, że będzie mógł ominąć prawo, nie zapłacić podatku, to mu nawet 
ręka nie zadrży. Nie jeździ autem po pijaku, ale jak pijany szwagier wsiądzie za kółko, to go 
nie zatrzyma ani nie zadzwoni po policję, żeby unieszkodliwić ewentualnego zabójcę. To 
wszystko jest kucaniem. Możemy całe życie przeżyć w bojaźni i przykucu albo być wypro-
stowanymi i dumni.  
- Czy jako katolicy kucający zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje na ołtarzu?  
- mam spore wątpliwości  
- To po co przychodzimy? Kościół jest w takiej sytuacji jak teatr, a Msza to nudny 
spektakl. 
- Czasami chyba tylko dla lepszego samopoczucia. (…) W okresie świątecznym można so-
bie nawet zafundować garść wzruszeń, a to śpiewając kolędy a to pieśni pasyjne. Ale 
wszystkiego dotykamy tylko po wierzchu, bierzemy udział w festiwalu obłudy.”  
                                                                                                                 /ks. Jan Kaczkowski/  

 

 

Boży człowiek… - św. Melania (31 grudnia) 
Była córką bogatego senatora z Rzymu. W trzy-
nastym roku życia przymuszono ją do poślubienia 
krewnego, Waleriusza Piniana. Nieco później za-
częła swą szeroką działalność dobroczynną, którą 
umożliwiała jej olbrzymia fortuna, rozproszona po 
całym niemal cesarstwie. W roku 406 odwiedziła 
Paulina w Noli. Potem przebywała na Sycylii, 
skąd przeniosła się do Afryki północnej. Założyła 
tam kilka wspólnot zakonnych i utrzymywała kon-
takt z Augustynem. Następnie wyruszyła do Pale-
styny, a po drodze odwiedziła ośrodki mnichów 
egipskich. Na Górze Oliwnej ufundowała klasztor 
żeński. Jeździła jeszcze do stolicy, aby pozyskać 
dla wiary i przygotować na śmierć swego wuja 
Woluzjusza. Sama zmarła w roku 439. Jej kult 
zaaprobował w roku 1907 Pius X. Modlitwa.  Bo-
że wszechmocny przez wstawiennictwo św. Me-
lanii prosimy o potrzebne łaski, byśmy mogli dojść 
do nieba. Amen. 

Tu es Petrus... 
141. Jan XVIII (I.1004-7.VII.1009) Wybrany papieżem przy poparciu stronnictwa Krescencj-
szy Jan Fasanus z Rzymu. Zatwierdził biskupstwo w Merseburgu (1004) i utworzone przez 
Henryka II biskupstwo w Bambergu (1007). 

Zamyśl się… 
„Straszną jest rzeczą, kiedy dusza zmęczy się życiem 
szybciej niż ciało.”                            /Marek Aureliusz/  

Intencja różańcowa na styczeń 
Ogólna: Aby szczery dialog mię-
dzy ludźmi wyznającymi różne re-
ligie przyniósł owoce pokoju  
i sprawiedliwości. 
Ewangelizacyjna: Aby poprzez 
dialog i miłość braterską, dzięki ła-
sce Ducha Świętego, zostały 
przezwyciężone podziały wśród 
chrześcijan. 

Uśmiech… 
Rozmawiają studenci V roku Akademii Muzycznej na 
temat pracy dyplomowej: - Ty słuchaj może weź prze-
pisz ostatnie dzieło naszego mistrza profesora od koń-
ca... Po kilku dniach przy piwie: - Przepisałeś?  
- Tak. Wyszła piąta symfonia Beethovena... 
Coś dla ducha… 

„O obliczu Chrystusa" 
Któregoś dnia na Sycylii pewien mnich odkrył w sobie dar Pana: potrafił malować piękne 
ikony. Zapragnął więc namalować oblicze Chrystusa. Gdzie znaleźć odpowiedni wzór, zdol-
ny wyrazić jednocześnie cierpienie i radość, śmierć i zmartwychwstanie, boskość i człowie-
czeństwo? Za pozwoleniem przeora wyruszył w podróż w poszukiwaniu właściwego mode-
la. Przemierzył Europę, obserwując każdą napotkaną twarz. Niestety , nie udało mu się zna-
leźć odpowiedniej. Pewnego wieczoru zasnął, powtarzając słowa psalmu: "Twego oblicza 
szukam Panie. Nie ukrywaj przede mną Twego oblicza". Miał wówczas sen: anioł prowadził 
go do spotykanych osób i wskazywał na jeden szczegół, który czynił tę twarz podobną do 
Chrystusowej: radość młodej żony, niewinność dziecka, siłę wieśniaka, cierpienie chorego, 
strach skazańca, dobroć matki, przestrach sieroty, surowość sędziego, wesołość kuglarza, 
miłosierdzie spowiednika, zabandażowane oblicze trędowatego. Mnich artysta powrócił do 
swego klasztoru i wziął się natychmiast do pracy. Po roku ikona przedstawiająca Chrystusa 
była gotowa. Pokazał ją przeorowi i współbraciom, którzy zdumieli się i rzucili na kolana. 
Oblicze Chrystusa było cudowne, niesłychane, prześliczne, wzruszające, niebiańskie, pyta-
jące.                                                                                                  /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


