
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 19.12 Dzień Powszedni  
1600 + Józefę Zarzycką (3 r. śm.) z int. rodziny  
1700 o zdrowie i szczęśliwą operację dla Kazimiery zam. brat 
Wtorek 20.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Władysława Króla (3 r. śm.) i zm. z rodziny Zychowiczów, Żbikowskich i Kró-
lów  
        2) dantis 
1700 1) + Juliana Śmietanę  
        2) Józefa Mazura zam. siostra z dziećmi 
Środa 21.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zygfryda Kruka, Floriana Litwina, Irenę Golę  
       2) +Piotra, Jana Sochę, Julię, Mikołaja Pasow 
1700 1) + Edwarda Śmietanę (32 r. śm.) od córki   
        2) + Cezarego (r. śm), Helenę, Jana Brzozów z int. rodziny 
Czwartek 22.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stanisława Zawadzkiego (r. śm.) Józefę, Jana, Mariana, Władysława, Zygmunta, 
Franciszka i Agnieszkę Zawadzkich   
      2) + Józefa Mazura zam. siostra Wanda z rodziną 
Piątek 23.12 Dzień Powszedni  
1600 W 60 r. ślubu Barbary i Władysława Szałasów zam. Urszula z Darkiem i dziećmi  
1700 1) + Mieczysława Malickiego i zm. z rodziny Malickich oraz Józefa i Jana Wawrzeń-
czyków   
       2) + Czesławę Machulską zam. siostra Krystyna 
Sobota 24.12 Wigilia Bożego Narodzenia 
700 W 20 r. ślubu Anny i Michała Dziewięckich zam. dzieci i rodzina   
Niedziela  25.12 Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
24001) W 40 r. sakramentu małżeństwa Zdzisławy i Mariana Zegadłów  
       2) w 1 rocznicę ślubu Moniki i Adama Graczkowskich zam rodzice z rodziną 
800 Msza Święta za parafię  
1000  + Józefa, Edwarda, Helenę, Jana, Katarzynę Plewów z int. rodziny   
1200 + Karola, Sebastiana, Władysława Tetelewskich, Zofię, Henryka Lechów 
1600 + Bolesława (r. śm.) Józefa Kubickich, Mariana, Janinę Pobochów 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 7, 10-14 / Rz 1, 1-7 
Ewangelia:  Mt 1, 18-24 
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa 
było tak. Po zaślubinach Matki Je-
go, Maryi, z Józefem, wpierw nim 
zamieszkali razem, znalazła się 
brzemienną za sprawą Ducha Świę-
tego. Mąż Jej, Józef, który był czło-
wiekiem prawym i nie chciał narazić 
Jej na zniesławienie, zamierzał od-
dalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę 
myśl, oto anioł Pański ukazał mu 
się we śnie i rzekł: «Józefie, synu 
Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, twej Małżonki; albowiem  
z Ducha Świętego jest to, co się  
w Niej poczęło. Porodzi Syna, któ-
remu nadasz imię Jezus, On bo-

wiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo 
Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nada-
dzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak 
mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. 
Kazanie espresso… 
„Antropolog z Zachodu, podróżując po Australii dowiedział się od pewnego spotkanego  
w Voohooni, że 2+2=5. Kiedy zapytał go, jak doszedł do tego wyniku, ten powiedział: 
>>Oczywiście licząc. Najpierw wiążę dwa węzły na kawałku sznurka. Potem dwa kolejne na 
innym kawałku. Kiedy je połączę, mam pięć węzłów<<. 
Są sytuacje, w których ścisłe rozumowanie bywa zawodne. Podejrzenia św. Józefa były jak 
najbardziej uzasadnione. Nie będąc świadkiem Zwiastowania, miał prawo posądzić Maryję 
o zdradę. Z racjonalnego punktu widzenia sprawa była oczywista, jednak - jak się okazało - 
to nie wystarczało do obiektywnego osądu. 
Chesterton uważał, że wykształcenie ma niewiele wspólnego z czytaniem i pisaniem; jego 
jedynym celem  powinno być nabycie dystansu wobec edukacyjnych schematów i uprosz-
czeń. Wykształcony człowiek ma dostrzec >>takie życie, które nie sprowadza się do kon-
sumowania, i takie ciało, które nie zależy od szaty<<.                                      /ks. E. Burzyk/ 

 

Otoczmy Świat modlitwą,  
by przyjął Pokój Chrystusa! 

 
 
 

Extra… 
× 18.12 - Międzynarodowy Dzień Migrantów 
× 20.12 - Dzień Ryby 
 



A w parafii… 
▪ Niedziela Gaudete, 11 grudnia 2016 r. w Brzezinach miała wyjątkowo radosny charakter. 
Do grona patronów naszej Parafii dołączyli święci Zelia i Ludwik Martin, wyznawcy. Tego 
dnia zaczęły się także ćwiczenia rekolekcyjne. Relikwie pierwszego stopnia świętych mał-
żonków wprowadził do świątyni ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski. Zelia i Ludwik Martin 
osiągnęli szczyty świętości dzięki prawdziwemu i pełnemu oddaniu się swojemu powołaniu. 
Ich córka św. Teresa od Dzieciątka Jezus, której relikwie są obecne od w brzezińskim ko-
ściele od połowy XX w., jest jedną z najpopularniejszych świętych na świecie. Relikwiarz 
ufundowany przez rodzinę z Brzezin stanął na przygotowanym na ten dzień ołtarzyku z ob-
razem świętych. Dekorację stanowiło także 9 świec symbolizujących dzieci państwa Martin 
oraz dwie duże obrączki. Przed relikwiami siedziały pary małżeńskie z parafii. To co wyróż-
niało kiedyś i wyróżniałoby pewnie i dzisiaj małżonków Zelię i Ludwika – to ich życie Bo-
giem. Wyznaczały je: codzienna Eucharystia o godz. 5.30, częsta adoracja Najświętszego 
Sakramentu, regularna spowiedź, przestrzeganie postów, rodzinna modlitwa oraz poszano-
wanie dnia Pańskiego. W codziennym życiu, niepozbawionym trudów i cierpienia, zachowali 
wierność i ufność w plan Boga wobec ich rodziny. Składamy także podziękowania księdzu 
rekolekcjoniście za przygotowanie nas do świąt Bożego Narodzenia. 
▪ W poniedziałek 12 grudnia odbyła się Herbata z aureolą, której patronowała św. Jadwiga. 
Wystrój i tematyka była iście królewska. Niech ta patronka uczy jak bardziej być niż mieć. 
▪ W związku z setną rocznicą śmierci św. Brata Alberta, Konferencja Episkopatu Polski 
przychyliła się do prośby Przełożonej Generalnej sióstr Albertynek oraz Przewodniczącego 
Towarzystwa Pomocy Brata Alberta i ustanowiła w diecezjach polskich Rok Świętego Brata 
Alberta w okresie do 25 grudnia 2016 r do 25 grudnia 2017 r. Niech ten Patron, którego reli-
kwie znajdują się w naszej parafii uczy nas miłości do ludzi odtrąconych, odrzuconych, sa-
motnych. 
▪ Zapraszamy 21 grudnia o godz. 17.30 do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach 
na jasełka.  
▪ Za tydzień Boże Narodzenie, czy przygotowaliśmy już nasze serca na przyjście Pana? 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć całej 
Wspólnocie Parafialnej otwarcia się na Miłość, która przychodzi z nieba. 
Niech Jezus narodzi się w naszych domach, szkołach, miejscach pracy  
i przyniesie prawdziwy pokój! 

Życzą Duszpasterze i Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS 

Komunikat Przewodniczącego Episkopatu Polski ws. sytuacji w Syrii 
W kontekście tragicznych wydarzeń wojennych jakie nasiliły się w Syrii, pragnę przypomnieć 
wołanie o pokój Papieża Franciszka, który ostatnio powiedział: "Kieruję apel o zaangażowa-
nie wszystkich, aby dokonano cywilizowanego wyboru: nie dla zniszczeń, tak dla pokoju, tak 
dla mieszkańców Aleppo i Syrii" (Przemówienie na modlitwie Anioł Pański, 11.12.2016 r.). 
Szczególnie w okresie przygotowania do Bożego Narodzenia pamiętajmy w modlitwie  
o wszystkich ofiarach syryjskiego konfliktu, począwszy od dzieci, które niewinnie giną lub 
muszą uciekać przed wojną. W tym kontekście jestem wdzięczny tym, którzy wspierają swo-
ją modlitwą i ofiarą działania Papieskiej Fundacji "Pomoc Kościołowi w Potrzebie", która 
utrzymuje osiedla dla uchodźców syryjskich, wynajmuje mieszkania, troszczy się o pomoc 
medyczną i przekazuje paczki żywnościowe, dzięki czemu tysiące osób jest objętych opie-
ką. Jednocześnie zachęcam do włączenia się w inicjatywy Caritas Polska, szczególnie  
w program "Rodzina Rodzinie", polegający na pomocy ciężko poszkodowanym rodzinom 
syryjskim (zob. www.rodzinarodzinie.caritas.pl). Niech nie zabraknie naszego zaangażowa-
nia w pomoc potrzebującym w duchu słów Chrystusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu  
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).                    

 Abp Stanisław Gądecki - Arcybiskup Metropolita Poznański  
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

 

 

Boży człowiek… - św. Dominik z Silos (20 grudnia) 
Dominik urodził się w Cañas, w Hiszpanii, ok. roku 
1000. Jako młodzieniec wstąpił do benedyktynów. Kiedy 
otrzymał święcenia kapłańskie, opuścił klasztor i za-
mieszkał jako pustelnik w grocie w górach Sierra de 
Cameros. Około roku 1030 powrócił do benedyktynów, 
tym razem do S. Millan de la Cogolla, gdzie niebawem 
powierzono mu obowiązki mistrza nowicjatu. Po pew-
nym czasie został wybrany przeorem. Opuścił i ten 
klasztor, wydawało mu się bowiem, że zakonnicy mają 
tu za wiele wygód. Udał się do klasztoru św. Sebastiana 
w Silos. Kiedy tylko tam przybył, król Ferdynand miano-
wał go opatem. Dominik zabrał się zaraz do przeprowa-
dzenia reformy na wzór opactwa w Cluny. Bóg pobłogo-
sławił dziełu: szybko pomnożyła się liczba zakonników. 
Skutecznie działał na rzecz jeńców chrześcijańskich, 
pozostających w niewoli u Maurów. Ubogich ludzi zajął 
rzemiosłem, które równocześnie było zapleczem dla 
opactwa. Zostawił klasztor zasobny, promieniujący do-
koła wysoką kulturą, a nade wszystko z dobrym, zakon-
nym duchem. Zmarł 20 grudnia 1072 roku. Modlitwa. 
Panie Boże przez przykład św. Dominika naucz nas od-

dać się Tobie w pełni, by znaleźć szczęście i pokój. Amen. 

Tu es Petrus... 
195. Klemens V (5.VI.1305-20.IV.1314) Bertrand de Got, arcybiskup Bordeaux. Wybrany 
został przy poparciu Francji. Wybór ten miał dla Kościoła najpoważniejsze następstwa: tzw. 
niewolę awiniońską papieży i wielką zachodnią schizmę. Papież był niemal bezwolnym na-
rzędziem w ręku króla francuskiego. Pod koniec czerwca, po przyjęciu wyboru, Klemens in-
tronizował się w Lyonie. Pod naciskiem króla Francji w r. 1309 obrał za swą siedzibę Awi-
nion; również jego sześciu następców pozostało w tym mieście. Dzięki kolejnym nomina-
cjom kardynalskim Francuzi uzyskali wyraźną przewagę w kolegium kardynałów. Nacisk 
króla na papieża wystąpił także w związku z postulatem kasaty zakonu templariuszy, któ-
rych majątek król francuski pragnął przejąć na własność. W październiku 1311 zebrał się  
w Vienne sobór, zwołany głównie w celu rozwiązania zakonu templariuszy. Na soborze tym 
podjęto też dyskusję na temat reformy Kościoła, choć w tej sprawie uchwalono tylko nielicz-
ne dekrety. 

Zamyśl się… 
„Nic tak nie wzmaga sił 
przeciwnika, jak wyrządzona 
mu krzywda.” 
       /Ignacy Jan Paderewski/ 

Uśmiech… 
Policjant zatrzymuje kierowcę i mówi: - Już po raz drugi 
upominam pana, że jadąc, gubi pan towar. Na to kierowca: - 
A ja po raz drugi mówię panu, że jest gołoledź, a ja jadę pia-
skarką. 

Coś dla ducha… 
„Bombowa choinka”  

Grudzień 1991 roku na froncie serbsko-chorwackim. Żołnierz chorwacki przystrajał choinkę - 
bo właśnie w kalendarzu tego dnia wypadało bardzo chrześcijańskie święto - wieszając na 
jej gałązkach granaty. Pękate i dekoracyjne figi barbarzyńców, które pękają  z hukiem. Nie 
wiemy, o czym myślał ten żołnierz. Lecz udało mu się, celowo lub nie, wyrazić w tym geście 
naszą epokę. Nie mógłby ozdobić tej choinki w bardziej naturalny sposób. 

 /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 
 


