
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 28.11 Dzień Powszedni  
1600 + Bogusława Dulębę (2 r. śm.) zam. żona z rodziną 
1700 + Bronisławę Sobczyk zam. syn Jan z rodziną z Olkusza   
Wtorek 29.11 Dzień Powszedni  
1600 1) + Ryszarda Zegadło od sąsiadów  
        2) + Tadeusza Szostkiewicza (9 r. śm.), Stanisława, Stanisławę Wójcik    
1700 + Ryszarda Zegadło zam. Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola   
Środa 30.11 Św. Andrzeja Apostoła (święto)    
1600 + Andrzeja Czarneckiego 
1700 1) + Mieczysława Malickiego i zm. z rodziny Malickich oraz Józefa i Jana Wawrzeń-
czyków  
        2) + Józefa, Anielę Kutów, Franciszka i Józefę Gola zam. wnuczka Elżbieta z rodziną   
Czwartek 01.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Czesława (r. śm.) i Józefa Piotrowskiego  
        2) + Jerzego Fałdzińskiego od pracowników firmy Fulbmet  
1700 1) + Ryszarda Zegadło od r. Praszkiewiczów, Kobyłeckich, Węgrzynów i Zegadłów  
z Morawicy   
        2) + Józefa Mazura od uczestników pogrzebu 
Piątek 02.12 Dzień Powszedni  
1600 + Anielę i Władysława Wojdów, Genowefę i Stanisława Malickich 
1800 + Czesławę Machulską od uczestników pogrzebu 
Sobota 03.12 Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1600  W 18 r. ur. Oliwii Mazur o zdrowie i bł. Boże zam. rodzice z dziadkami   
1700 + Mariannę (10 r. śm.), Władysława Kuta, Józefa Plewę zam. rodzina   
Niedziela  04.12 II Niedziela Adwentu  
800 Msza Święta za parafię  
1000 1) + Bolesława Kowalskiego (r. śm.) z int. żony z dziećmi  
        2) w int. zmarłych sióstr z Koła Różańcowego św. Maksymiliana Kolbe i o Boże bło-
gosławieństwo dla żywych 
1200 + Jakuba Stachurę, założyciela lasu w Nidzie i zm. gajowych z nidziańskiego lasu 
1600 + Jana Knapa zam. córka Monika 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 2, 1-5 /  Rz 13, 11-14 
Ewangelia:  Mt 24, 37-44 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  
«Jak było za dni Noego, tak będzie  
z przyjściem Syna Człowieczego. Al-
bowiem jak w czasie przed potopem 
jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali 
aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 
i nie spostrzegli się, że przyszedł po-
top i pochłonął wszystkich, tak rów-
nież będzie z przyjściem Syna Czło-
wieczego. Wtedy dwóch będzie w po-
lu: jeden będzie wzięty, drugi zosta-
wiony. Dwie będą mleć na żarnach: 
jedna będzie wzięta, druga zostawio-
na.  Czuwajcie więc, bo nie wiecie,  
w którym dniu Pan wasz przyjdzie.  
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz 
wiedział, o której porze nocy złodziej 
ma przyjść, na pewno by czuwał i nie 
pozwoliłby włamać się do swego do-
mu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo 
w chwili, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie». 
Kazanie espresso… 
"W jednym z filmów przestępca mówi: 
>>Pamiętasz, jak w dzieciństwie cze-
kało się cały rok na wakacje? A jak 

już przychodziły, zaraz mijały [...], życie mija szybciej niż wakacje<<. 
Nie bardzo wierzymy, że za naszego życia może nastąpić koniec świata, mamy nadzieję, 
że będzie to w odległej przeszłości. Jednak już niedługo każdy z nas stanie przed Bogiem. 
Profesor Randy Pasuch radził, by czasem zarządzać tak jak pieniędzmi: >>Czas to wszyst-
ko co masz. I możesz się pewnego dnia dowiedzieć, że masz go mniej niż sądzisz<<." 

 /ks. E. Burzyk/ 
 

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty  
ucz nas ofiarnej miłości 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Józefa Mazura 
z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 29.11 -  Dzień Podchorążego 
× 03.11 -  Dzień Naftowca i Gazownika 
 



A w parafii… 
▪ Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Zachęcamy do uczestnictwa w roratach codzien-
nie o godz. 16.00. 
▪ Dziś o godz. 10.00 w naszej parafii ks. Wojciech Oczkowicz wprowadzi relikwie bł. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego, prezbitera, męczennika, patrona harcerzy polskich. Gdy dele-
gacja parafialna odbierała relikwie nowego patrona w Toruniu, ks. bp Andrzej Suski powie-
dział: "Te relikwie są rzeczywiście na wagę złota, ponieważ po męczennikach, którzy zginęli 
w obozach koncentracyjnych nic nie pozostało. Towarzysze niedoli bł. ks. Stefana dotykając 
świętości jego życia ocalili niewiele, ale dzięki temu także i my dziś, w sposób namacalny, 
możemy dotykać świętości tego kapłana". 
▪ W dniu dzisiejszym odbywa się na mszach św. poświęcenie opłatków wigilijnych. W naj-
bliższych dniach przedstawiciele poszczególnych wiosek zapukają do naszych domów 
chcąc przekazać opłatki i życzenia świąteczne. 
▪ Tydzień temu przeżywaliśmy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. W parafii na 
każdej mszy świętej przyjęliśmy Jezusa za Króla i Pana. 19 listopada taki Jubileuszowy Akt 
dokonał episkopat Polski w Łagiewnikach. Niech Chrystus króluje nie tylko na obrazach  
i w słowach. Niech chroni naszą Ojczyznę przed upadkiem moralnym. Króluj nam Chryste! 
▪ Tydzień temu zakończył się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Czy wykorzystaliśmy 
ten czas łaski dany nam przez Kościół? Niech Miłosierny Pan błogosławi na każdy dzień.  
▪ 16 listopada odbyła się „Herbata z aureolą”, której patronowała bł. Marcelina Darowska. 
Tematem przewodnim były… siostry zakonne. Młodzi zastanawiali się po co światu zakon-
nice. W czasie spotkania napisali listy do kilku sióstr pochodzących z naszej parafii.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  
▪ Zachęcamy do nabywania w zakrystii świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Pienią-
dze zostaną przeznaczone na pomoc najmłodszym. Minimalna ofiara to 5 zł – mała świeca, 
12 zł – duża świeca. 
▪ W III niedzielę Adwentu 11 grudnia w trakcie rekolekcji adwentowych zostaną do parafii 
wprowadzone relikwie świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin. Przygotujmy się do tej 
uroczystości przez nowennę, która rozpocznie się w piątek 2 grudnia. 

Nowenna do św. Zelii i Ludwika Martin 
Miłosierny Boże, za wstawiennictwem świętych Zelii i Ludwika Martin, prosimy, naucz mał-
żonków miłości, która uzdalnia do dźwigania życiowych ciężarów i ograniczeń własnej natu-
ry; każdemu dziecku daj dom,w którym może rosnąć, by stawiać się wolnym i silnym; 
a wszystkich cierpiących i przerażonych utwierdź w nadziei. Prowadź nas ku szczęściu, dla 
którego zostaliśmy stworzeni, byśmy mogli wielbić Ciebie radosnym sercem. 
Święci Ludwiku i Zelio, zjednoczeni w wierze i miłości z Bogiem, módlcie się za nami, 
Święci Ludwiku i Zelio, pokładający ufność w Bogu i zdający się na Jego wolę… 
Święci Ludwiku i Zelio, przykładzie zgody i jedności małżeńskiej… 

Rozpoczynamy 9 rok SANCTUSA 
Drodzy Parafianie i Czytelnicy, w niedzielę 30 listopada 2008 roku po raz pierwszy ukazało 
się Pismo Parafialne SANCTUS. Trudno było wtedy przewidzieć, co będzie za kilka lat. 
Różne rzeczy przez ten czas się wydarzyły, jednak gazetka ukazuje się nadal. Czasem są 
przygody z przygotowaniem numeru (jak np. tydzień temu), ale przez 418 tygodni nigdy nie 
zdarzyło się, by pismo nie pojawiło się w niedzielę w kościele. To wszystko dzięki wolonta-
ryjnej pracy młodych, którzy pomimo różnych obowiązków osobistych chcą się angażować. 
Dzięki ofierze, która pojawia się, co tydzień w puszce udało się także wykonać wiele dobra. 
Największą radością, jest, że możemy pomagać w krzewieniu kultu naszych patronów, bo 
SANCTUS znaczy ŚWIĘTY. Dziękujemy za stałe zainteresowanie, hojność, wyrozumiałość, 
miłe słowa. Podziękowania dla Krzysztofa Kubickiego, Mateusza Łabęckiego, Tomasza 
Korbana, Justyny Machulskiej i Kamila Pawluska. Dziękujemy ks. Proboszczowi, który nie 
raz ratował nas w sytuacji podbramkowej. Chwała Panu za inspirację i pomoc.              /DZ/ 

 

 

Boży człowiek… - św. Eligiusz (1 grudnia) 
Jego rodzicami byli Eucheriusz i Terrigia. Początkowo ob-
rał sobie zawód mennika u boku głośnego Abbona. Tak 
się wydoskonalił w tym zawodzie, jak również w rzemiośle 
złotniczym, że król francuski Chlotar II zamówił u niego 
złoty tron. Eligiusz wykonał go tak kunsztownie, że za-
chwycił wszystkich. Eligiusz doszedł do wielkiego majątku. 
Żył jednak bardzo skromnie, a swoje dochody poświęcał 
na cele charytatywne i kościelne. Około roku 632 ufundo-
wał opactwo w Solignac, na którego czele stanął św. Re-
maclus. W roku 633 ufundował podobny klasztor żeński  
w Paryżu, którego prowadzenia podjęła się św. Aurea. Zy-
skał tak wielkie zaufanie królów Dagoberta I i Chlotara II, 
że powierzyli mu mennicę oraz skarb królewski. Pomimo 
znacznego majątku i sławy, Eligiusz tęsknił za służbą Bo-
żą. Dlatego też po śmierci Chlotara II w roku 639 wstąpił 
do klasztoru, mając już ponad 40 lat. Opatrzność miała 
wobec niego inne plany. Po dwóch latach nastąpił wakat 
na urzędzie biskupim w Noyon-Tournai. Ówczesnym zwy-
czajem miejscowe duchowieństwo i lud wybrali na ten za-

szczytny urząd Eligiusza. Konsekracji biskupiej, a przedtem wszystkich święceń niższych  
i kapłaństwa udzielił mu arcybiskup Rouen, św. Audoenus, w dniu 13 maja 641 roku. Okaza-
ło się, że Eligiusz był nie tylko mistrzem snycerstwa w metalu i złocie, ale również w zarzą-
dzaniu diecezją. Czuł się nie tyle jej rządcą, co ojcem. Gnany zapałem misyjnym, urządzał 
wyprawy do Flandrii i Fryzji. W czasie jednej z nich w roku 660 zmarł jako 70-letni starzec  
w dniu 1 grudnia. Modlitwa. Panie nasz Boże za przykładem św. Eligiusza naucz nas we 
wszystkim, co robimy powiększać Twoją chwałę. Amen. 

Tu es Petrus... 
192.  Św. Celestyn V (S.VIII-13.XII.1294) Pietro del Murrone, benedyktyn, żył jako eremita, 
tworząc wspólnotę pustelniczą, która później włączona została do zakonu benedyktynów. 
Miał już 80 lat, kiedy po dwuletniej sedewakancji, objął urząd papieża. Był człowiekiem na-
der pobożnym, ale nieudolnym w kierowaniu Kościołem. Trudności i niepowodzenia skłoniły 
papieża do ustąpienia z urzędu. Po konsultacji z kardynałami, którzy krok ten uznali za 
zgodny z prawem, wydał 10 grudnia 1294 bullę o swej abdykacji i 13 grudnia odczytał for-
mułę zrzeczenia się urzędu. Celestyna osadzono w areszcie, gdzie przebywał aż do śmierci 
19 maja 1296. W roku 1313 Klemens V kanonizował Celestyna. 

Zamyśl się… 
„Cały fundament modlitwy musi być oparty na 
pokorze. Im bardziej się dusza zniża na modli-
twie, tym bardziej Bóg ją wznosi.”  
                                              /Św. Teresa z Avili/ 

Uśmiech… 
- Halo? - Sklep obuwniczy, słucham? - 
Przepraszam, pomyliłem numer... - Nic 
nie szkodzi. Niech Pan przyjdzie, wymie-
nimy. 

Coś dla ducha… 
„Historia się powtarza”  

Caryca rosyjska, Katarzyna II, wysyłając na zabrane w pierwszym rozbiorze Polsce ziemie 
generałów - gubernatorów Czernyszewa i Kreczetnikowa, dała im na drogę trzy wskazania 
w trzech francuskich słowach: demoralisez, depopularisez, decatholicisez. To znaczy demo-
ralizujcie Polaków, wyludniajcie ich (by nie chcieli mieć dzieci) i zabijajcie wiarę. Jako pierw-
szy dar posłała Warszawie cały zastęp prostytutek. Caryca już dawno rozsypała się  
w proch, a Polacy sami swymi rękami spełniają jej plan.               /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


