
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 01.01 Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość)  
800 Msza Święta za parafię  
1000 + Ks. Jana Pragnącego zam. parafianie  
1200 + Reginę Ciciora-Kasperek   
1600 +Tadeusza Frankowicza (r. śm.) zam. mama   
Wtorek 02.01 Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, (wsp. obowiązkowe)    
700 1) + Jana, Mariannę, Stanisława Rozparów, Edwarda Brzozę zam. rodzina  
      2) + Lucjana Janika   
Środa 03.01 Najświętszego Imienia Jezusa (wsp. obowiązkowe)    
700 + Genowefę Baran zam. rodzina  
Czwartek 04.01 Dzień Powszedni  
1600 + Antoniego, Stefanię, Danutę Nosek   
1800  + Irenę Chaba zam. kuzyn  

Piątek 05.01 Dzień Powszedni – RELIKWIE Bł. Marceliny 
700 + Franciszkę i Józefa Kasperków  
 1600 + Edwarda Malickiego (5 r. śm.)  
1800 + Aleksandrę (54 r. śm.), Eugeniusza (4 r. śm.) zm. z rodz. Hejduków i Węgrzynów   
Sobota 06.01 Objawienie Pańskie (uroczystość)   
800 + Annę, Stefana, Tadeusza Salamonów, Helenę, Jana, Henryka Węgrzynów, Kazimie-
rę, Józefa Gibasów, Krzysztofa Lewickiego  
1000 + Stefana Domińczaka (7 r. śm.)  
1200 + Genowefę i Stanisława Malickich i zm. z rodz. Malickich i Woźniaków  
1600 + Genowefę Pietszczyk i Genowefę Tkacz   
Niedziela  07.01 Święto Chrztu Pańskiego  
800 Msza Święta za parafię  
1000 + Mariannę Kruk (16 r. śm.)  
1200 O Boże bł. dla Amelii w 1 r. ur. i potrzebne łaski dla rodzeństwa, rodziców i całej ro-
dziny 
1600 + Marię, Ignacego Madyś, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 15,1-6;21,1-3  
         Hbr 11, 8.11-12.17-19 
Ewangelia: Łk 2, 22. 39-40 
«Gdy upłynęły dni ich 
oczyszczenia według 
Prawa Mojżeszowego, 
Rodzice przynieśli Jezusa 
do Jerozolimy, aby przed-
stawić Go Panu. A gdy 
wypełnili wszystko według 
Prawa Pańskiego, wrócili 
do Galilei, do swego mia-
sta – Nazaretu. Dziecię 
zaś rosło i nabierało mo-
cy, napełniając się mą-
drością, a łaska Boża 
spoczywała na Nim.». 

Kazanie espresso… 
„Starość nie zawsze jest 
pogodna. 
Starość nie zawsze jest ła-
twa. 
Starość zawsze jest wspo-
magana szczególną łaską 
przygotowania do wieczno-
ści. 
W dobrej rodzinie jest miej-
sce dla najstarszego poko- 

                                                                                                     lenia.”           /ks. E. Staniek/ 
 

 
Pójdę za Królami do Pana, 
będę Go kołysać do rana. 

Dziecko Święte siankiem pokrywam, 
niechże sobie Matka odpoczywa. 

 
 
 

Kolęda… 
- 02.01 - wtorek od godz. 9 dwóch księży:  
 1 Podwole od lasu i Brzeziny ul. Dolomitowa 
 2 Brzeziny ul. Dolomitowa (od ul. Chęcińskiej) i Podwole (z drugiej strony). 
- 03.01 - środa od godz. 15 dwóch księży: 
 1 Brzeziny ul. Nad Zalewem, Perłowa, Bajkowa, Przemysłowa 
 2 Brzeziny ul. Nad Zalewem, Perłowa, Bajkowa, Przemysłowa (z drugiej strony) 
- 04.01 - czwartek od godz. 15 jeden ksiądz: 
 1 Brzeziny ul. Sarnia i ul. Nidziańska 



A w parafii… 
▪ Dziś Niedziela Świętej Rodziny, ostatni dzień starego roku. Jutro Nowy Rok, uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze święte jak w niedziele. 
▪ Podczas pasterki zebrano 1040 zł na Fundusz Ochrony Życia. Dziękujemy za hojność. 
▪ W piątek wspomnienie bł. Marceliny Darowskiej. Zapraszamy na msze święte z błogosła-
wieństwem jej relikwiami. 
▪ W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska. 
▪ 6 stycznia Objawienie Pańskie. Na wszystkich mszach poświęcenie kredy i kadzidła. 
▪ W sobotę Relikwie Krzyża Świętego wracają na szlak nawiedzenia domów naszej parafii. 
Zapraszamy kolejną rodzinę z Brzezin po mszy św. o godz. 16.00 po odbiór Relikwii. 
▪ W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 10.00 spotkanie z zelatorkami Kół Różańco-
wych. Rozdane zostaną wówczas tabelki ze zmianami tajemnic na rok 2018. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

W poszukiwaniu… 
Dali trzy dary, ale nie wiadomo ilu ich było, skąd przybyli? Z jednego kraju, czy każdy z in-
nego, gdzie się spotkali? Nie wiadomo nawet kim byli, mędrcami, magami, królami, medy-
kami, uczonymi? Skąd pochodziła ich wiedza, z ksiąg, legend, opowieści przekazywanych  
z pokolenia na pokolenie w ich społecznościach? Wyruszyli w nieznaną drogę do nieznane-
go celu, do którego przygotowali sobie dary, wiedzieli, że spotkają kogoś ważnego. Co po-
myśleli, kiedy zobaczyli niemowlaka między zwierzętami i młodych rodziców w obcym dla 
siebie miejscu. Czy tego się spodziewali? Czy wiedzieli kogo spotkali? Co powiedzieli po 
powrocie do swoich krajów? Tak mało o nich wiemy, a mimo wszystko przeszli do historii, 
jednym można się zachwycić w ich postępowaniu. Mieli na pewno wysoką pozycję społecz-
ną byli zamożni, ale to właśnie oni odczytali znaki czasu i wyruszyli na spotkanie na wyda-
rzenie, które było dla nich ważne. Po spotkaniu nie marudzili, nie narzekali, że to tylko dzie-
cię, lecz oddali mu pokłon i podarowali przywiezione dary. Wierzyli do końca. Tak wielu ka-
płanów Izraela nie rozpoznało w Jezusie Boga, a oni zdołali to zrobić widząc niemowlę mię-
dzy zwierzętami.                                                                                                                 /KK/ 

Fragmenty Orędzia Papieża Franciszka na 51. Światowy Dzień Pokoju 
Pokój wszystkim ludziom i narodom ziemi! Pokój, który aniołowie głoszą pasterzom w noc 
Narodzenia Pańskiego, jest głębokim pragnieniem wszystkich ludzi i wszystkich narodów, 
szczególnie tych, którzy najbardziej cierpią z powodu jego braku. Spośród nich, obecnych  
w moich myślach oraz w mojej modlitwie, pragnę jeszcze raz wspomnieć ponad 250 mln 
migrantów na świecie, z których 22, 5 mln stanowią uchodźcy. Ci ostatni, jak stwierdził mój 
umiłowany poprzednik Benedykt XVI, „to mężczyźni i kobiety, dzieci, młodzież, osoby  
w podeszłym wieku, którzy szukają miejsca, gdzie mogliby żyć w pokoju”. Aby je znaleźć, 
wielu z nich jest gotowych ryzykować życie w podróży, która w wielu przypadkach jest długa 
i niebezpieczna, znosić trudy i cierpienia, pokonywać druty kolczaste i mury, wzniesione po 
to, by trzymać ich z dala od tego celu. W duchu miłosierdzia bierzemy w ramiona 
wszystkich, którzy uciekają od wojen i głodu lub są zmuszeni opuścić swoją ziemię  
z powodu dyskryminacji, prześladowań, ubóstwa i degradacji środowiska. Jesteśmy 
świadomi, że nie wystarcza otwarcie naszych serc na cierpienie innych. Będzie jeszcze 
wiele do zrobienia, zanim nasi bracia i nasze siostry będą mogli znów żyć w pokoju  
w bezpiecznym domu. (…) Danie osobom ubiegającym się o azyl, uchodźcom, migrantom  
i ofiarom handlu ludźmi szansy na znalezienie pokoju, którego poszukują, wymaga strategii, 
która połączy w sobie cztery działania: przyjmowanie, chronienie, promowanie  
i integrowanie (…) Inspirują nas słowa św. Jana Pawła II: „Jeśli wielu ludzi podziela 
«marzenie» o świecie, w którym panuje pokój, jeśli doceniany jest wkład migrantów  
i uchodźców, ludzkość może coraz bardziej stawać się rodziną wszystkich, a nasza ziemia 
prawdziwym «wspólnym domem»”.[18]. Wielu w historii uwierzyło w to „marzenie”, a to, 
czego dokonali, świadczy o tym, że nie jest ono niemożliwą do zrealizowania utopią. (…) 

Boży człowiek… - św. Aniela z Foligno (4 stycznia) 
Aniela urodziła się w Foligno w Umbrii w 1248 r. Wyszła 
szczęśliwie za mąż i została matką kilku synów. Do ma-
jątku rodziców doszedł majątek męża. Mogła więc uży-
wać wszystkich przyjemności, dostępnych w jej czasach. 
Kiedy miała 37 lat, pojawił się jej we śnie św. Franciszek 
z Asyżu i napomniał ją surowo, by nie marnowała cen-
nych lat życia. Po odbyciu spowiedzi generalnej nawróci-
ła się i zaczęła iść zupełnie nową drogą. Wstąpiła do III 
Zakonu św. Franciszka i oddała się życiu pokutnemu.  
W krótkim czasie utraciła matkę, męża i synów, zapewne 
w czasie jednej z wielu epidemii. By naśladować Chry-
stusa, rozdała całą swoją majętność pomiędzy ubogich  
i oddała się pokucie, modlitwie i uczynkom miłosierdzia. 
W jej ślady wstąpiło wiele niewiast. Ofiarnie służyła ubo-
gim, jaśniała pokorą i ubóstwem. Bóg obdarzył ją nie-

zwykłymi łaskami, a zwłaszcza głębokim nabożeństwem do świętych tajemnic z życia Chry-
stusa Pana. W nagrodę za to otrzymała mistyczny znak na sercu, który do dzisiaj można 
oglądać w relikwiarzu zawierającym serce, w kościele św. Franciszka w Foligno. Ostatnie la-
ta spędziła jako rekluza - pustelnica zupełnie odcięta od świata. Opuściła ziemię po długiej  
i ciężkiej chorobie 4 stycznia 1309 roku, w wieku 61 lat. Modlitwa. Boże przez wstawiennic-
two św. Anieli prosimy o dar umiłowania ubóstwa, byśmy mogli odnaleźć Cię w najbiedniej-
szych z biednych. Amen. 

Tu es Petrus... 
246. Benedykt XIV (17.VIII.1740-3.V.1758) Prospero Lambertini, ur. w 1676 w Bolonii, od 
1727 arcybiskup Ankony, od 1728 kardynał, a od 1731 arcybiskup Bolonii. Konklawe, które 
dokonało jego wyboru, było najdłuższym w nowożytnej historii papiestwa; trwało sześć mie-
sięcy. Za jego pontyfikatu narastała poważnie wrogość wobec zakonu jezuitów; przeciwnicy 
starali się wszelkimi środkami doprowadzić do jego rozwiązania. Benedykt wystąpił przeciw-
ko jezuitom w Portugalii, gdzie zwalczał ich gwałtownie minister Pombal. Dekret w tej spra-
wie miał dla jezuitów bardzo poważne następstwa. Benedykt zapoczątkował reformę Indek-
su Ksiąg Zakazanych i procedury zamieszczania dzieł na indeksie. 

Zamyśl się… 
„Ilość energii, którą możesz dziennie 
przeznaczyć na podejmowanie decyzji, 
jest stała. Jeśli ją wydasz na rzeczy 
nieistotne, to potem zabraknie ci jej dla 
istotnych".                   /Marek Kamiński/ 

Uśmiech 
Przed kościołem popsuł się płot, więc ksiądz go 
naprawia. Przygląda się temu gromadka dzieci. 
Ksiądz pyta: - Co, patrzycie jak się wbija gwoź-
dzie? Dzieci odpowiadają: - Nie, słuchamy co 
ksiądz powie, gdy ksiądz uderzy się w rękę. 

Coś dla ducha… 
„Wyobrażenie miłości” 

Jest różnica między wiedzą o tym, jak bardzo kogoś kochasz, a skutecznym wyrażeniem tej 
miłości do innej osoby. Twoja rodzina i przyjaciele potrzebują wiedzieć, jak bardzo ich ko-
chasz. Ale jeżeli nie okazujesz im swojej miłości, jest im trudno ją zmierzyć. Potrzebują zo-
baczyć ją w tym, jak spędzasz z nimi czas, co do nich mówisz, jak ich traktujesz. Gdybym 
pozostawił swoje kochanie dzieci w środku stworzenia i wycofał się, musiałyby odgadywać 
Moją miłość. Zamiast tego, mówiłem przez Pismo Święte, i dziś nadal mówię. A najwięk-
szym wyrazem Mojej miłości było to, że oddałem życie Mojego Syna, Moje własne ciało  
i krew. Idź do tych, których kochasz i powiedz im, że ich kochasz. Przytul ich. Spędzaj z nimi 
czas. Zacznij oddawać im swoje życie. Uwierz Mi - to jest to, czego oni potrzebują.  

/Andy Cloninger/ 
 


