
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 05.12 Dzień Powszedni  
1600 + Mariannę, Mariana, Adama, Tomasza Kubickich i Stanisława Znoja  
1700 + Mariannę i Franciszka Wawrzeńczyk i zm. z rodziny Wawrzeńczyków zam. córka 
Wtorek 06.12 Św. Mikołaja, biskupa (wsp. dowolne) 
1600 + Anielę, Ludwika, Jerzego, Tomasza Władyszewskich  
1700 + Ryszarda Zegadło zam. sąsiedzi  
Środa 07.12 Św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
1600 1) + za chrzestnego Ryszarda zam. chrześnik Marcin  
        2) + Józefa (r. śm.) i Adama Młynarczyka i zm. z rodz. Słowików  
1700 + Mieczysława Malickiego i zm. rodz. Malickich oraz Józefa i Jana Wawrzeńczyków 
Czwartek 08.12 Niepokalanego Poczęcia NMP (uroczystość) 
800 za parafię 
1200 + Adama Materka (10 r. śm.) Janinę, Mieczysława Ściegiennych  
1600 o Boże błogosł. dla strażaków 
1800 + Mariannę Brzoza  
Piątek 09.12 Św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin (wsp. dowolne) 
1600 + Leszka, Kurtka, Genowefę, Piotra, Stanisława, Bogusława Zawadzkich 
1700 1) + Zofię i Stefana Dziewięckich z int. rodziny   
        2) + zmarłych z rodz. Burasów i Kamińskich zam. Piotr z Leszna 
Sobota 10.12 Dzień Powszedni 
1400 msza święta o Boże błogosł. i bezpieczną pracę dla górników z kopalni Lafarge 
1600 + Stefanię, Jana (8 r. śm) Wawrzeńczyk zam. rodzina 
1700 + Janinę Pędzik (2 r. śm) zam. syn Henryk z rodziną  
Niedziela  11.12 III Niedziela Adwentu  
800 + Mariannę, Władysława Domagałów, Marię, Józefa i Jadwigę Bentkowskich z int. 
rodz. Bentkowskich  
1000 + Mariana, Zofię, Mariana Szałas zam. córka z rodziną  
1200 Chrzty 
1600 Msza Święta za parafię 
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II Niedziela Adwentu 
4 grudnia 2016 r. Nr 2 (419) 

 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 11, 1-10  / Rz 15, 4-9   
Ewangelia: Mt 3, 1-12   
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na 
Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bli-
skie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi 
się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos woła-
jącego na pustyni:  Przygotujcie drogę Panu, pro-
stujcie ścieżki dla Niego». Sam zaś Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około 
bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód le-
śny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz 
cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmo-
wano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając 
przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przycho-
dzi do chrztu wielu spo śród faryzeuszów i sadu-
ceuszów, mówił im:  «Plemię żmijowe, kto wam 
pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? 
Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie my-
ślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy 
za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni 
może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już sie-
kiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde 
więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, 
będzie wycięte i w ogień wrzucone.  Ja was 
chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie 
za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem 
godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić bę-
dzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło  
w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do 

spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». 
Kazanie espresso… 
„Reżyser Tadeusz Bradecki zauważa że: >>Granie w teatrze polega na tym, jak udawać 
prawdę, aby za prawdę uchodziła, a nie jak być prawdziwym<<. 
Jan Chrzciciel przestrzega przyjmujących chrzest faryzeuszy i saduceuszy, aby nie udawali, 
bo prawdziwe nawrócenie musi wydać godne owoce. 
>>Na stu ludzi może jeden sięgnie po Biblię; pozostałych dziewięćdziesięciu czytać będzie 
o zachowaniu chrześcijanina<< - pisał Dwight L. Moody.”                                /ks. E. Burzyk/ 

 

Oddajmy się Niepokalanej! 
 
 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariusza 
Kurtka z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 04.12 - Barbórka   
× 05.12 - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza   
× 08.12 - Dzień Kupca  
× 10.12 - Dzień Odlewnika 
 



A w parafii… 
▪ Dziś przeżywamy w Kościele już po raz siedemnasty Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Zachęcamy do wsparcia datkiem do skarbony. 
▪ Tydzień po zakończeniu Jubileuszowego Roku Miłosierdzia nasza parafia otrzymała pa-
trona, który uczy ofiarnej miłości. W niedzielę, 27 grudnia 2016 r. ks. Wojciech Oczkowicz - 
wprowadził do świątyni relikwie I stopnia bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, męczen-
nika. On to przebywając w piekle na ziemi, obozie koncentracyjnym w Dachau oddał się 
bezinteresownej pracy na rzecz osób chorych na tyfus. Niósł Miłosierdzie, tam, gdzie pano-
wała nienawiść i cierpienie. Błogosławionego Stefana można określić trzema słowami: har-
cerz, kapłan, męczennik. Jego relikwie zostały umieszczone w relikwiarzu w kształcie krzyża 
harcerskiego, ufundowanym przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzezinach. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli harcerze i zuchy, których pa-
tronem jest błogosławiony Stefan Wincenty. Kiedyś napisał „wierzę mocno, że państwo, któ-
rego wszyscy obywatele byliby harcerzami, byłoby najpotężniejsze ze wszystkich. Harcer-
stwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie środki, pomoce, że kto przejdzie przez jego 
szkołę, to jest typem człowieka, jakiego nam teraz potrzeba. A już najdziwniejszą, ale naj-
lepszą jest idea harcerstwa. Wychowanie młodzieży przez młodzież. I ja sam, jak długo tyl-
ko będę mógł, co daj Boże, aby zawsze było, będę harcerzem i nigdy dla niego pracować i 
popierać go nie przestanę." 
▪ W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Poprowadzi je ks. prof. Jan 
Śledzianowski. ZAPRASZAMY: 11 grudnia 2016 r. (Niedziela) - Dzień Miłości (św. Zelia i 
Ludwik Martin) - Msza św.: 8.00, 10.00 z nauką dla dzieci, 12.00 z wprowadzeniem relikwii 
świętych małżonków (szczególnie zapraszamy małżeństwa), 16.00. 12 grudnia 2016 r. 
(Poniedziałek) - Dzień Nadziei (spowiedź) – Msza św. z nauką dla dzieci: 8.00; Msza św.: 
9.00, 12.00, 16.00, 18.00. 13 grudnia 2016 r. (Wtorek) - Dzień Wiary - Nabożeństwo z na-
uką dla dzieci: 8 00, Msza św.: 9.00, 12.00 z Sakramentem Namaszczenia Chorych, 16.00, 
18.00.  
▪ 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszamy dzieci przygotowujące 
się do I Komunii Świętej na godz. 18.00 – msza św. z poświęceniem medalików. 
▪ Zapraszamy do uczestnictwa w Roratach – codziennie o godz. 16.00. 
▪ Tydzień temu odbyło się poświęcenie opłatków wigilijnych. W najbliższych dniach przed-
stawiciele poszczególnych wiosek zapukają do naszych domów chcąc przekazać opłatki  
i życzenia świąteczne.  
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza 

Intencje różańcowe na grudzień 
Ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci 
żołnierzy.  
Ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, 
która napełnia życie radością i nadzieją. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
1) "Z powodu tego wymagania, aby żadna przeszkoda nie stała pomiędzy prośbą o pojed-
nanie a Bożym przebaczeniem, udzielam od tej pory wszystkim kapłanom, na mocy ich po-
sługi, władzy rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji. To, czego udzieliłem  
w sposób ograniczony na okres jubileuszu (por. List, na mocy którego udziela się odpustu  
z okazji Jubileuszu Miłosierdzia, 1 września 2015) zostaje obecnie przedłużone w czasie, 
niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń. Chciałbym podkreślić z całą mocą, 
że aborcja jest grzechem ciężkim, ponieważ kładzie kres niewinnemu życiu. Jednakże  
z równą siłą mogę i muszę stwierdzić, że nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby ob-
jąć i zniszczyć Boże miłosierdzie, gdy znajduje serce skruszone, które prosi o pojednanie 
się z Ojcem. Niech więc każdy kapłan stanie się przewodnikiem, wsparciem i pociechą, to-
warzysząc penitentom na tej drodze specjalnego pojednania".                /papież Franciszek/ 

 

 

Boży człowiek… - bł. Archanioł Canetoli (4 grudnia) 
Archanioł Canetoli urodził się w 1460 r. 29 września  1484 
roku wstąpił do zgromadzenia kanoników regularnych  
w klasztorze Najświętszego Zbawiciela w Wenecji. Jego 
zadaniem było witanie pielgrzymów. Był niezwykle skrom-
ny, stronił od ludzi. Święcenia kapłańskie przyjął tylko z po-
słuszeństwa, po nich przez kilka lat wędrował między róż-
nymi weneckimi klasztorami. W 1498 r. uzyskał zgodę na 
przeniesienie się do pustelni św. Ambrożego z Gubbio, 
gdzie miał nadzieję poświęcić się życiu kontemplacyjnemu. 
Musiał jednak w 1505 r. wrócić do klasztoru Najświętszego 
Zbawiciela. Później został wikariuszem w klasztorze św. 
Daniela w Padwie. Pozostał tam do 1509 r., kiedy to po-
wrócił do życia pustelniczego w Gubbio. Odtąd rosła sława 
jego świętości. Był otoczony szacunkiem i często odwie-
dzali go nie tylko prości ludzie, ale także możni tego świata, 
m.in. książę florencki Julian de Medici. Archanioł przepo-
wiedział mu wygnanie, ale i powrót w chwale. Gdy to pro-
roctwo się spełniło, książę nie zapomniał o skromnym pu-

stelniku i chciał go koniecznie wynagrodzić, proponując mu godność biskupa. Wezwał go  
w tej sprawie do Florencji. Archanioł odmówił kategorycznie przyjęcia tej nominacji. Poprosił 
jedynie o specjalne odpusty dla klasztoru św. Ambrożego w Gubbio. Nie było mu jednak 
dane wrócić do swojej pustelni. W drodze powrotnej z Florencji dostał tak wysokiej gorączki, 
że musiał zatrzymać się w Castiglione Aretino. Tam też, mimo troskliwej opieki, umarł 16 
kwietnia 1513 r. Modlitwa. Panie Boże przez przykład bł. Archanioła ucz nas pokory, pro-
stoty i posłuszeństwa. Amen. 

Tu es Petrus... 
193.  Bonifacy VIII (24.XII.1294-11.X.1303) Benedykt Gaetani, ur. 1230 w Anagni, wcze-
śnie wstąpił na służbę papieską. W 1281 został kardynałem-diakonem, w 1291 otrzymał 
święcenia kapłańskie i został kardynałem-prezbiterem. Swego poprzednika, Celestyna V, 
namówił do abdykacji, po czym 24 grudnia 1294 sam został wybrany na papieża. Jego pon-
tyfikat stał się punktem zwrotnym w historii papiestwa. W bulli „Clericis laicos” nazwał 
świeckich wrogami kleru. W roku 1302 wydał bullę „Unam sanctam”, w której urząd papieża 
stawia ponad wszelką władzę świecką. (Doktryna o dwu władzach). Ogłosił rok 1300 Ro-
kiem Jubileuszowym. W r. 1303 został przez opozycję uwięziony w Anagni, po trzech dniach 
uwolniony przez tłum powrócił do Rzymu. 

Zamyśl się… 
„Oddal się od zła, 
czyń dobrze i szukaj 
pokoju.”  
   /Św. Jan od Krzyża/ 

Uśmiech… 
Pewien ojciec wyznał starcowi: - Czasami martwię się myśląc: co 
mógł robić Noe w arce, gdy wokół było niezmierzone morze? - Na 
pewno łowił ryby. - Właśnie tu mam problem: jak mógł to czynić, jeśli 
miał tylko dwa robaki? 

Coś dla ducha… 
„Najważniejsza lekcja”  

„W przepięknie urządzonym hallu Columbia University w USA znajduje się fresk, który 
przedstawia Chrystusa wchodzącego w świetlaną wieczność. Za Nim kroczy wielka rzesza 
ludzi. Z lewej strony napis następującej treści: „Ostateczne przeznaczenie człowieka zależy 
nie od tego, czy będzie on zdolnym nauczyć się nowych lekcji, poczynić nowe odkrycia  
i zdobycze. Ale od tego, czy przyjmie on naukę tej lekcji, która mu została wygłoszona nie-
mal dwa tysiące lat temu”. Nauczycielem tej jedynej i najważniejszej lekcji jest Chrystus.” 
                                                                                                        /ks. Zbigniew Trzaskowski/  

 


