
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek02.12 REL. BŁ. RAFAŁ CHYLIŃSKI, BŁ. KAROL DE FOUCAULD 

1600  + Mariannę, Franciszka, Józefa, Stefanię, Jana, Bogdana Wawrzeńczyków 
1700 +  zm. z r. Frankowiczów, Dziewięckich i Wojtysiów 
Wtorek03.12  Św. Franciszka Ksawerego (wspomnienie) 
1600 1) + Anielę i Władysława Wojdów, Genowefę i Stanisława Malickich  
       2) + Tadeusza Mazura z int. brata Henryka  
1700 1) + za zmarłych w czyśćcu cierpiących  
        2) + Rafała Taracha z int. koleżanek z NSK 
Środa 04.12 Dzień Powszedni   
900   o wieczne zbawienie dla zmarłych i Boże bł. dla górników kopalni Lafarge i ich rodzin 
1600  1)+ Stanisława Kutę (3r.śm.) z int. żony z rodziną 
        2) + Rafała Taracha z int. Agaty i Darka Gawior z dziećmi   
1700+ Bogdana (26 r. śm.), Stanisławę, Henryka Stachurów, Danutę Stachurę z int. rodziny  
Czwartek05.12 Dzień Powszedni  
1600 + Aleksandrę Zacharz (5r.śm.)  
1800 + Wiesława Januszka z int. r. Gonciarzów  
Piątek06.12 Św. Mikołaja (wspomnienie dowolne) 
1600+ Stefanię i Władysłwa Kowalskich oraz zm. z r. Kowalskich, Michnickich, Pasków i 
Zawadzkich, Annę, Józefa Michnickich, Zofię, Zbigniewa Lach, Mariana Bosko  
1800 1) + Andrzeja Znoja 
        2) + Mateusza Machulskiego z int. narzeczonej Anny  
Sobota07.12 Św. Ambrożego (wspomnienie) 
1600 +Józefa i Adama Młynarczyków i zm. z r. Słowików     
1800+ Tadeusza Mazura z int. szwagra Władysława z żoną, dziećmi i wnukami   
Niedziela08.12Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
800 + Jerzego, Stefana Krawczyków, Stanisława Pietszczyka i zm. z r. Krawczyków i 
Pietszczyków 
1000 + Leszka Kurtka, Stanisława, Genowefę, Bogusława, Piotra Zawadzkich  
1200w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1600 za Parafię 
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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 Sy-
na Człowieczego. Albo-
wiem 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, aż przy-
szedł potop i pochłonął 
wszystkich, tak również 
będzie z przyjściem Sy-
na Człowieczego. Wte-
dy dwóch będzie w po-
lu: jeden będzie wzięty, 
drugi zostawiony. Dwie 
będą mleć na żarnach: 
jedna będzie wzięta, 
druga zostawio-
na.Czuwajcie więc, bo 
nie wiecie, w którym 
dniu Pan wasz przyj-
dzie. a to rozumiejcie: 
Gdyby gospodarz wie-
dział, o jakiej porze no-
cy nadejdzie złodziej, na 
pewno by czuwał i nie 
pozwoliłby włamać się 
do swego domu. Dlate-

go  
i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 
 
 

„Oto Bóg przychodzi mi z pomocą. 
Pan z tymi, którzy mnie wspierają” 

 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Władysławę 
Frankowicz z Nidy, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

 



 

A w parafii… 
▪Dziś rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. U jego początku jest Adwent, czas radosnego 
oczekiwania na przyjście Pana. Zachęcamy do udziału w roratach, w dni powszednie  
o godz. 16.00. Zatęsknijmy za naszym Panem, który przychodzi! 
▪ W poniedziałek msze z relikwiami bł. Rafała Chylińskiego i bł. Karola de Foucaulda. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W związku z prze-
żywanym Rokiem Eucharystycznym, w odpowiedzi na list ks. Bpa Jana, w te dni Adoracja 
Najświętszego Sakramentu będzie w godzinach 15.00-18.00 z przerwą na mszę świętą. 
▪ Zbiórka ministrantów w sali gimnastycznej w Brzezinach 3 grudnia o godz. 18.00 
▪ W najbliższą sobotę o godz. 10.00 czterech naszych ministrantów otrzyma posługę lekto-
ratu. 
▪ Planowany jest wyjazd grupy z naszej parafii do kina Moskwy na film „Nieplanowane”. 
Chętnych prosimy o zgłaszanie do zakrystii 
▪ W roku 2020 w weekend majowy planowana jest z naszej parafii pielgrzymka autokarowa 
do Włoch. Szczegóły u ks. Damiana. Zapisy do końca roku z zaliczką 100 zł 
▪ Święty Mikołaj biskup zapowiedział swoją obecność w kościele w Brzezinach po mszy św. 
o godz. 16.00. Zapraszamy szczególnie dzieci! 
▪ Świece Caritas do nabycia w zakrystii. 
▪ Za tydzień Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Znalezione… 
„Ewa jest wspaniałą kobietą, odważną i mądrą, więc postanowiła działać. I kiedy widziała, 
że zbliża się agonia któregoś z pacjentów, a jej właśnie kończył się dyżur, to nie szła do 
domu, tylko zostawała i towarzyszyła temu człowiekowi przy przechodzeniu na tamten 
świat. Kiedy natomiast dowiedziała się, że ktoś zmarł podczas jej nieobecności, a jeszcze 
leży w kostnicy, schodziła tam dyskretnie i modliła się przy zmarłym. Dyskretnie, bo musiała 
się jednak trochę ukrywać ze swoją modlitwą, Francja to państwo laickie, jest rozdział 
Kościoła od państwa i nie wolno w żaden sposób manifestować swej wiary. Nie wydaje mi 
się to mądre, ale nic na to chwilowo nie poradzimy.Tak czy inaczej, Ewa stała któregoś dnia 
w tej kostnicy zanurzona w modlitwie, a tu nagle drzwi się otworzyły. Pomyślała sobie: 
cholera, wpadłam. Patrzy kątem oka – to koleżanka, muzułmanka, nieśmiało weszła do 
środka, zamknęła drzwi i pyta: „Co ty tu robisz?”. „Modlę się, wiesz, ta pani umarła dzisiaj w 
nocy, nie było mnie przy tym, więc po prostu przyszłam się pomodlić”. A tamta pyta: „A ty 
jesteś wierząca?”. „Tak”. „Ale jakiej religii?” „Jestem chrześcijanką, katoliczką”. „A, bo ja 
jestem muzułmanką”. „Tak, a co ty tu robisz?” „Ja robię dokładnie to samo, bo to jest nie do 
zniesienia. Oni jak psy umierają tutaj sami, to okropne, więc jak tylko któryś z pacjentów 
umrze, przychodzę tutaj i modlę się do Allacha za duszę tego człowieka”. Popatrzyły na 
siebie. „To może się razem pomodlimy?” I stanęły przy ciele kobiety, którą zostawiono samą 
w szpitalu i która umierała sama, ale przy której marach stała katoliczka rzymska z Polski  
i francuska muzułmanka rodem z Maghrebu i wespół się modliły.I właśnie niedawno dotarło 
do mnie, że one wtedy dostąpiły błogosławieństwa miłosiernych. Błogosławieni miłosierni, 
bo oni miłosierdzia dostąpią. Na czym polegało miłosierdzie, którego dostąpiły? Na nich, na 
tych dwóch pięknych kobietach, spełniło się to, o czym marzy świat: pokój, pokój między 
wierzącymi w różny sposób! Pokój między islamem a resztą świata. Pokój między 
wyznawcami Allacha i wyznawcami Chrystusa. Przynajmniej pokój. Jeśli nie może być 
jedności i nie może być nawrócenia, to niech będzie pokój i miłosierdzie. One były 
miłosierne, a Pan Jezus obiecał: błogosławieni miłosierni, oni miłosierdzia dostąpią. One, 
stojąc tam obok siebie, były wcieleniem naszego marzenia o jedności i pokoju. Tam przez 
chwilę był raj, w tamtym konkretnym momencie stawał się tam nowy świat, królestwo Boże. 
Ono trwało pięć minut, ale przecież królestwo niebieskie jest poza czasem.”  

/Paweł Krupa OP/  

Boży człowiek… - bł.Piotr ze Sieny(4 grudnia) 
Piotr urodził się w Campi koło Sieny (Włochy). Od młodych lat słynął z dobrego humoru  
i robienia wielu żartów. Był producentem i sprzedawcą grzebieni - stąd jego przydomek 
Pettinaio (Grzebieniarz). Ożenił się, ale małżeństwo było bezdzietne, bo z żoną złożył ślub 
dozgonnej czystości.Piotr często uczestniczył we Mszy św. i nabożeństwach. Zawsze 
pomagał ubogim i potrzebującym, chętnie usługiwał chorym w szpitalu. W końcu sprzedał 
wszystkie swoje dobra, zostawiając jedynie to, co było konieczne do życia, i wstąpił do III 
Zakonu Franciszkańskiego. Gdy umarła żona, poświęcił się zupełnie służbie ubogim  
i chorym.Odbył pielgrzymki do Rzymu, Asyżu i Alwerni. Gdy zachorował, franciszkanie ze 
Sieny pozwolili mu zamieszkać w klasztorze. Piotr miewał w czasie modlitwy 
kontemplacyjnej stany mistyczne. Do końca życia prowadził bardzo ascetyczne życie,  
a odzywał się jedynie wtedy, gdy musiał. Zmarł 4 grudnia 1289 roku.  

Czy wiesz, że… 
1) Maurycy, rzymski centurion z II wieku, jest pierwszym ciemnoskórym świętym. 
2) Pierwsza żona Ronalda Reagana miała jeszcze jednego męża z którym dwa razy wzięła 
ślub i dwa razy się rozwiodła. Jednak pod koniec życia została pobożną katoliczką. Związała 
się z zakonem dominikanek zmarła w 2007 r. pochowana została w habicie dominikanek na 
cmentarzu Forest Lawn w Los Angeles. 
3) Proces sądowy który doprowadził do legalizacji aborcji w USA był przeprowadzony na 
kłamstwie i nieprawdziwych wymyślonych zeznaniach. Powódką była Jane Roe którą 
reprezentowała Sarah Weddington. Jane po wielu latach ostatecznie trafiła do wspólnoty 
Kościoła i zaczęła uczestniczyć w Mszach Świętych. Chcąc naprawić swój błąd sprzed lat 
składała wnioski do sądu najwyższego w USA o ponowne rozpatrzenie sprawy. Sąd nigdy 
nie przyjął jej prośby. Przez co abarcja do dzisiaj jest legalna na terytorium USA. Mimo 
niepowodzeń w sądzie założyła organizację o nazwie „Roe nigdy więcej!” i do końca życia 
zajmowała się edukacją w sprawie obrony życia nienarodzonego. /KK/ 

Zamyśl się… 
„Jesteś zdumiony tym, że Anioł 
stróż wykonuje Ci oczywiste przy-
sługi. Nie powinieneś się dziwić, 
to właśnie jest powód, dla którego 
Pan postawił go u twego Boku.” 
/św.JosemariaEscriva de Balagu-
er/ 

Uśmiech 
Kardynał Micara spóźniwszy się kiedyś na audiencję  
u Jana XXIII tłumaczył się tym, że z górą kwadrans mu-
siał szukać miejsca na zaparkowanie samochodu. Oka-
zało się, że papież ma zrozumienie dla tego typu kłopo-
tów, bo powiedział dobrotliwie: - To odwieczny problem. 
Noe musiał szukać czterdzieści dni, zanim znalazł miej-
sce dla arki. 

Coś dla ducha… 
„O wydawaniu pieniędzy” 

Każde dziecko widziało pieniądze. Pewien chłopiec powiedział mi, że ma dwie skarbonki: do 
jednej chowa dolary, do drugiej złotówki. Dolary dostaje od wujka z Australii, kraju, gdzie są 
znaczki pocztowe z kangurami. Złotówki dostaje od babci. Pewna dziewczynka schowała 
pięćdziesiąt złotych do pudełka po herbacie „Lipton. Pewien chłopiec schował dwadzieścia 
złotych do książki od matematyki, potem zapomniał, do której. Szukał i nigdzie nie znalazł. 
Pewien pan owinął dolary w folię i zakopał w doniczce geranium, zwanym „antygrypką”. 
Przyszedł pies, wskoczył na parapet, zjadł liście geranium, wykopał dolary iV zjadł. Jak ktoś 
trzyma pieniądze, to one albo tracą wartość, albo giną. Trzeba umieć wydawać pieniądze. 
Pewien chłopiec miał oszczędności i kupił mamusi szpulkę nici. Sprawił jej tym wielką ra-
dość, bo właśnie kupił jeden goździk i położył Matce Bożej na ołtarzu. Pewna dziewczynka 
kupiła obrazek świętego Józefa i nakleiła w zeszycie do religii. Jak ktoś kupuje po to, by 
ucieszyć kogoś innego, mamusię, babcię, Pana Jezusa, koleżankę, kolegę – to wtedy pie-
niądze same przychodzą. Taki cud! Jak dajesz z myślą o kimś – masz potem jeszcze wię-
cej! O tym cudzie najlepiej wiedzą dorośli. /ks. J.Twardowski/ 

 


