
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    02.0102.0102.0102.01    Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
700 1) + Mieczysława Stachurę  
       2) + Jana, Mariannę, Stanisława, Rozparów i Edwarda Brzozę z int. żony   
Wtorek 03.0103.0103.0103.01    Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
700 1) + Genowefę Pietrzczyk, Genowefę Tkacz  
       2) Genowefę Baran    
Środa 00004.04.04.04.01111    Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni        
700 1) + Stanisława, Jana, Pobochów 
       2) Jadwigę Woźniak zam. syn z żoną i z dziećmi   

Czwartek    05.0105.0105.0105.01    Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni – Relikwie bł. Marceliny    
700 + Stanisława Kutę zam. swatowie z Obic z rodziną   
1600 + Aleksandrę (53 r. śm.) Eugeniusza (3 r. śm.) zmarłych z rodziny Hejduków i Węgrzynów 
1800 + Edwarda Malickiego zam. siostra   
Piątek 06.0106.0106.0106.01    Objawienie Pańskie (Uroczystość) Objawienie Pańskie (Uroczystość) Objawienie Pańskie (Uroczystość) Objawienie Pańskie (Uroczystość)     
800 W 35 r. ślubu Wandy i Janusza o Boże bł. zam. dzieci  
1000 + Stefana Domińczaka  
1200 + Annę, Stefana, Tadeusza i zm. z rodziny Salamonów, Helenę, Jana, Węgrzynów, Kazimierę, 
Józefa Gibasów, Krzysztofa Lewickiego  
1600 + Stanisława, Władysławę, Henryka, Stanisława Jędrochów zam. Marian  
1800 O Boże bł. w życiu w 25 r. ślubu Anety i Krzysztofa Bedlów   
Sobota 07.0107.0107.0107.01    Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
700 + Czesławę Malicką zam. pracownicy firmy Eurobruk pana. Andrzeja Malickiego  
1600 + Ryszarda Zegadło od przyjaciela rodziny Mateusza  
1800 + Stefanię (5 r. śm.) Jana Wawrzeńczyków  
Niedziela  08080808....01 Ch01 Ch01 Ch01 Chrzest Pański (święto)  rzest Pański (święto)  rzest Pański (święto)  rzest Pański (święto)      
800 Msza Święta za parafię 
1000  + Mariannę Kruk (15 r. śm.) zam. córki i synowie z rodziną  
1200 Chrzty:  
1600 + Marię, Ignacego Madyś, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów  
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Uroczystość  
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  

1 stycznia 2017 r. Nr 6 (423) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Lb 6, 22-27 / Ga 4, 4-7 
Ewangelia:  Łk 2, 16-21 
„Pasterze pospiesznie udali się do 
Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa  
i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy 
Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co 
im zostało objawione o tym Dzie-
cięciu.  A wszyscy, którzy to sły-
szeli, dziwili się temu, co im paste-
rze opowiadali.  Lecz Maryja za-
chowywała wszystkie te sprawy  
i rozważała je w swoim sercu.  
A pasterze wrócili, wielbiąc i wy-
sławiając Boga za wszystko, co 
słyszeli i widzieli, jak im to było 
powiedziane. Gdy nadszedł dzień 
ósmy i należało obrzezać Dziecię, 
nadano Mu imię Jezus, którym Je 
nazwał anioł, zanim się poczęło  
w łonie Matki.” 

Kazanie espresso… 
„Umberto Eco uważa, że żyjemy w 
epoce, w której wszystkie procesy 
uległy niebywałemu przyspiesze-
niu: >>To, co zachodzi w ciągu 
pięciu naszych lat, może czasem 
odpowiadać temu, co niegdyś 
zajmowało pięć wieków<<. 
Ewangelista podkreśla, iż paste-
rze, poinformowani przez Anioła o 
narodzeniu w Betlejem Zbawiciela, 

udali się tam pośpiesznie. Czy bali się, że mogą nie zdążyć, że kiedy tam przybędą, to Je-
zusa może już tam nie być? 
Stefan Kisielewski porównuje Nowy Rok do ziarnka piasku w klepsydrze naszego życia: 
>>Słyszeć przesypywanie piasku w klepsydrze, to dla niektórych słyszeć krok życia. Pyta-
nie jednak, czy nie jest to krok śmierci…<<.”                                                     /ks. E. Burzyk/ 

 

Tyś urodziła nam Zbawiciela Świata 
 
 
 
 

 

Wizyta Duszpasterska… 
-02.01 - poniedziałek od godz. 9.00 dwóch księży: 1) Zbrzańskie Chałupki i Nida rozpoczynając od 
Lurowizny, i Łazisk od końca od nr 88; 2) Nida od nr 34 w kierunku Łazisk. 
-03.01 - wtorek od godz. 9.00 dwóch księży: 1) Nida od nr 1, a 2) Nida od nr 33. 
-04.01 - środa od godz. 15.00 dwóch księży 1) Nida bl. kolejowy, 2) Brzeziny ul. Nidziańska: bl.,  
-05.01 - czwartek od godz. 9.00: 1) Podwole od lasu, 2) Brzeziny ul. Dolomitowa(od ul. Chęcińskiej) 
-07.01 - sobota od godz. 9.00: 1) Brzeziny ul. Wrzosowa od Morawicy 2) Brzeziny ul. Nad Zalewem, 
Perłowa, Bajkowa, Przemysłowa 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Jadwigę Woź-
niak z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 



A w parafii… 
▪ Dziś pierwszy dzień nowego roku. Chwała Panu za wszystko, co przeżyliśmy w 2016 roku. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 
▪ 5 stycznia przypada wspomnienie bł. Marceliny Darowskiej, zapraszamy na msze z błogo-
sławieństwem relikwiami. 
▪ W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Na wszystkich mszach odbę-
dzie się poświęcenie kredy i kadzidła. 
▪ Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dekoracji świątecznej w koście-
le. W szopce w tym roku gościmy kózkę Lodzię.  

Intencje różańcowe na styczeń 

Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pa-
na, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedno-
ści kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludz-
kością. 

Najświętsze Imię Jezus 
Istnieje wiele imion, którymi określano Syna Bożego. Już prorok Izajasz wymienia ich cały 
szereg: Emmanuel (Iz 7, 14), Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę 
Pokoju (Iz 9, 6). Prorocy: Daniel i Ezechiel nazywają Mesjasza "Synem człowieczym" (Dn 7, 
13), a Zachariasz powie o Nim: "a imię Jego Odrośl" (Za 6, 12). W Nowym Testamencie św. 
Jan Apostoł nazwie Syna Bożego "Słowem" (J 1, 1). Sam Jezus Chrystus da sobie nazwy: 
Syn człowieczy (Mt 24, 27. 30. 37. 39. 44), Światłość świata (J 8, 12), Droga, Prawda i Ży-
cie, Dobry Pasterz (J 10, 11; 14, 6) itp. Jednak imieniem własnym Wcielonego Słowa jest 
Imię Jezus. Ono bowiem zostało nadane Mu przez samego niebieskiego Ojca jako imię 
własne: W szóstym miesiącu (od zwiastowania Zachariaszowi narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela) posłał Bóg anioła Gabriela do miasta zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mę-
żowi, imieniem Józef (...). Anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę  
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus" (Łk 1, 26-31). Św. Mate-
usz przypomina, że to samo polecenie otrzymał również św. Józef: 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, któremu nadasz 
imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1, 20-21). Pod tym też imie-
niem Słowo Wcielone odbiera największą cześć. Etymologicznie hebrajskie imię Jezus zna-
czy tyle, co "Jahwe zbawia". Tak więc imię było synonimem posłannictwa, celu, dla którego 
Syn Boży przyszedł na ziemię. Imię to nadano Synowi Bożemu w ósmym dniu po narodze-
niu, który liturgicznie przypada dnia 1 stycznia. Św. Łukasz tak nam krótko opisuje to wyda-
rzenie: Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, któ-
rym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie (Matki) (Łk 2, 21). Jezus Chrystus Sam Jezus 
powiedział o swoim Imieniu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście pro-
sili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście,  
a otrzymacie, aby radość wasza była pełna (J 16, 23-24).                                    /brewiarz.pl/ 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Franciszek został zapytany podczas wywiadu dla włoskiej telewizji TV2000, jak to robi, że 
mimo zmęczenia i zbliżających się 80-tych urodzin, nigdy nie widać po nim stresu. W odpo-
wiedzi żartobliwie zapytał swoich rozmówców, czy aby przypadkiem nie oczekują odpowie-
dzi typu: "uspokaja mnie specjalna herbata". Tymczasem, jak stwierdził Franciszek, uspoka-
ja go i pomaga mu przede wszystkim modlitwa. "Potem śpię dobrze, dzięki Bogu. Śpię jak 
kłoda przez 6 godzin" - powiedział Franciszek. Ocenił też, że to najprawdopodobniej ten po-
rządny sen daje mu zdrowie. Papież Franciszek dodał również, że bardzo często przed 
snem uspokaja samego siebie słowami: "Robię tylko to, co mogę i nic więcej".” /za: deon.pl/ 

 

 

Boży człowiek… - bł. Alan de Solminihac (3 stycznia) 
Alan urodził się 25 listopada 1593 r. w zamku rodzinnym 
w Belet we Francji. Pochodził z zamożnej, pobożnej i pa-
triotycznej rodziny. Studiował w Cahors i w Paryżu. 
Chciał przyłączyć się do Rycerzy Maltańskich, aby słu-
żyć Bogu jako żołnierz. Mając 26 lat wstąpił jednak do 
augustiańskich kanoników regularnych w opactwie w Pe-
rigeux we Francji. W 1623 r. został przełożonym opac-
twa. Niestrudzenie pracował nad przywróceniem dyscy-
pliny i dawnej obserwancji; jego reformy objęły także in-
ne opactwa. W 1636 r. został mianowany biskupem Ca-
hors. Pełnił tę posługę aż do śmierci. Kontynuował dzieło 
odnowy klasztorów i ewangelizował parafian. W ciągu 23 
lat wielokrotnie odwiedził każdą z podległych mu parafii. 
Założył seminarium duchowne, fundował przytułki. Przy-
wrócił tradycyjną pobożność i szerzył kult Eucharystii. 
Uczestniczył w Soborze Trydenckim i na wzór św. Karola 
Boromeusza wcielał jego reformy w życie. Zmarł 31 
grudnia 1659 r. w Mercues we Francji. Św. Jan Paweł II 

beatyfikował go 4 października 1981 r. Modlitwa. Boże ucz nas przez przykład bł. Alana, że 
możemy walczyć dla Ciebie służąc potrzebującym. Amen. 

Tu es Petrus... 
197. Benedykt XII (20.XII.1334-25.IV.1342) Jacdues Fournier, ur. Ok. 1285, cysters, od 
1326 biskup Mirepoix, a od 1327 kardynał. Jako teologiczny rzeczoznawca odegrał znaczną 
rolę za panowania swoich poprzedników. Wkrótce po swoim wyborze ogłosił zamiar powrotu 
z Awinionu do Rzymu, ale już w pierwszych miesiącach rządów zaczął budowę papieskiego 
pałacu w Awinionie, którego konstrukcja przypomina warownię. Również on jak i jego po-
przednicy nie mógł się uwolnić spod wpływów króla francuskiego. Stąd spory z Niemcami. 
W zakresie wewnętrznokościelnym starał się dalej prowadzić reformę Kurii i Kościoła. Chciał 
odnowić zakony oraz uprościć podatki i daniny składane papiestwu. Benedykta zalicza się 
do grona papieży reformatorów, czemu sprzyjał także prosty i przekonujący sposób życia, 
jaki prowadził. Zmarł w Awinionie, gdzie też został pochowany.  

Zamyśl się… 
„Każde małżeństwo przypomina trzy za-
kony: na początku franciszkanów, rado-
snych, zapatrzonych w przyrodę; z cza-
sem - mocnych w słowach i argumento-
waniu dominikanów; po latach już tylko 
kamedułów, przestrzegających reguły 
milczenia.”              /ks. Jan Twardowski/  

Uśmiech… 
Zapoznawszy dzieci z historią narodzin Jezusa, 
katechetka postanowiła sprawdzić, czy dzieci 
słuchały z uwagą. Pyta więc, kto pierwszy do-
wiedział się o narodzeniu Zbawiciela i spodziewa 
się usłyszeć, że pasterze lub mędrcy. Tymcza-
sem 4-latka zrywa się na równe nogi i krzyczy: 
- Maryja! 

Coś dla ducha… 
„Cena jednego chleba”  

„Znany angielski dziennikarz przeprowadził wiele mówiący nam wszystkim test. Kupił kilo-
gramowy bochenek chleba i stanął z nim na ruchliwych skrzyżowaniach ulic wielkiego świa-
ta. Przechodniom ofiarował chleb za jedną godzinę pracy. Co osiągnął? W niemieckim mie-
ście Hamburg został wyśmiany. W amerykańskim Nowym Jorku zabrany przez policję.  
W afrykańskiej stolicy Nigerii wiele osób było gotowych pracować trzy godziny. W indyjskim 
Delhi szybko zgromadziły się setki osób. Wszyscy jak jeden mąż chcieli pracować cały 
dzień.”                                                                                                        /ks. Z. Trzaskowski/  

 


