
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 20.12 Dzień Powszedni   
1600 + Zofię, Stefana Dziewięckich, Czesławę, Stanisława Machulskich, Juliana Śmietanę 

1630 + Genowefę Kowalską zam. rodz. Władyszewskich 

Wtorek 21.12 Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Obwarzanków (r. śm.) 

1630 Dziękczynna w 1 r. ur. Barbary Dziewięckiej 

Środa 22.12 Dzień Powszedni    
1600 + Jana Skarbka zam. siostra Halina z r. 

1800 1) + Edwarda Śmietanę (37 r. śm.), Stefana Gubałę i zm. z r. Śmietanów i Kamizelów 

2) + Bartosza Dziewięckiego (8 r. śm.) z int. rodziców 3) + Marcina Króla, Władysława 

Króla i zm. z r. Zychowiczów zam. Rafał Zacharski 4) + Zenona Chmurę od siostry Iwony 

z rodziną 5) + Leokadię Białą zam. syn Grzegorz z żoną i dziećmi 6) o zdrowie i udaną 

operację dla Danuty Woźniak od rodziny 7) + Antoninę Buras (11 r. śm.) i za zm. z rodzi-

ny Burasów 8) + ks. Edwarda Nowaka i zm. księży pracujących i pochodzących z parafii 

Czwartek 23.12 Dzień Powszedni 
1600 + Henryka i zm. z r. Bębaczów 

1630 + Jana Skarbka zam. siostra Krystyna z r. 

Piątek 24.12 Wigilia Bożego Narodzenia 

700  Msza Święta 

2400 1) O Boże błogosławieństwo dla Anny i Michała Dziewięckich w 25 r. ślubu 

       2) + Elżbietę Krzyszkowską od męża i córek 

Sobota 25.12 Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

800 za Parafię  

1000 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Zdzisławy i Mariana z okazji 45 r. 

ślubu  

1200 + Bolesława (r. śm.), Józefa Kubickich, Mariana, Janinę Pobochów z int. rodziny 

1600 + Zdzisława Lurzyńskiego 

Niedziela 26.12 Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
800 + Tomasza, Adama, Mariannę, Mariana Kubickich, Genowefę, Edwarda Władyszew-

skich 

1000 1) za Parafię 

       2) W int. ojca Szczepana Praszkiewicza 

1200 Chrzty: 1) Julian Malicki 2) Zuzanna Halik 

1600 + Zofię, Jana Woźniczko, Szczepana, Antoninę Rutkowskich 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Mi 5, 1-4a /  Hbr 10, 5-10       Ewangelia: Łk 1, 39-45 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi 
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdro-
wienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała 
ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony 
jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto 
bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości 
dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powie-
dziane Jej od Pana».  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus przychodzi! 
 
 

 

Extra… 
× 19.12.2015 – Po 50 latach reaktywowano komunikację tramwajową w Olsztynie. 
× 22.12.1965 – Podpisano umowę licencyjną z Fiatem na produkcję modelu 125p. 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj ostatnia, 4 Niedziela Adwentu. Poprzez rekolekcje i spowiedź jesteśmy już przygo-
towani na spotkanie z małym dziecięciem, które jest Prawdziwym Bogiem. 
▪ Można jeszcze dzisiaj zgłosić chorych, którzy nie byli na rekolekcjach adwentowych do 
odwiedzenia i udzielenia Sakramentu Namaszczenia Chorych i Komunii św. 
▪ Codziennie do środy włącznie o godz. 16.00  roraty kończone o godz. 16.00 Nowenną do 
Dzieciątka Jezus. Nowenna ta jest równocześnie przygotowaniem dla osób uczestniczących 
we Mszy św. wyznaczonej na godz. 16.30. 
▪ W piątek - Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św.  
o godz. 7.00. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźli-
wość od potraw mięsnych w czasie wieczerzy wigilijnej. 
Niech to będzie okazja - może jedyna w roku - do po-
jednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś 
z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Zadbajmy  
o wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia  
z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem. 
Stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł 
zagościć w naszym życiu. 
▪ W Noc Bożego Narodzenia o godz. 23 30 zaśpiewamy kolędy i Nowennę do Dzieciątka 
Jezus. O północy zapraszamy wszystkich parafian i gości na pasterkę. Taca zbierana pod-
czas pasterki przeznaczona jest na Fundusz Ochrony Życia. 
▪ W  sobotę - Dzień Bożego Narodzenia. Msza Św. jak w każdą niedzielę. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Brzezin i Redakcja Pisma SANCTUS zapraszają po sumie w godzinach od 13.00 
do 14 00 na wspólne kolędowanie przy żywej szopce pod wiatą obok Świetlicy przy Fontan-
nie. Osoby, które przybędą w strojach pasterzy, bądź aniołów otrzymają upominek. 
▪ W niedzielę – Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Ofiary zbierane w tym dniu 
przeznaczone są na KUL. 
▪ W związku z licznymi ograniczeniami nawiedzenia rodzin podczas wizyty duszpasterskiej 
w tradycyjny sposób wynikającymi z pandemii, ks. biskup ordynariusz wydał przesłanie,  
w którym sugeruje, aby kolęda odbywała się poprzez uczestnictwo we Mszy św., modlitwę  
i błogosławieństwo w kościele, w podobny sposób jak w ubiegłym roku. 
▪ W zakrystii są jeszcze do nabycia świece bożonarodzeniowe w cenie 7 zł. i poświęcone 
opłatki. 
▪ Wchodząc i wychodząc proszę o zamykanie drzwi gdyż kościół jest ogrzewany. 
▪ Dziś do Sanctusa dołączone są obrazki z wprowadzenia relikwii świętych Męczenników 
Rzymskich. Dla chętnych obrazki znajdują się także na stoliku za ławkami. 
▪ Zapowiedzi: Bernat Albert z Parafii pw.: „Macierzyństwa NMP” w Łosieniu i Bernat Domini-
ka z naszej Parafii. Zapowiedź 2. Wszelkie ewentualne przeszkody proszę zgłaszać w kan-
celarii parafialnej. 
▪ Dziękuję za przywiezienie piasku do posypania chodnika przed kościołem. 

Znalezione… 
„Katecheci pełnią niezastąpioną misję w przekazywaniu i pogłębianiu wiary. Świecka posłu-
ga katechety jest powołaniem, jest misją. Być katechetą oznacza, że: jest się katechetą”,  
a nie, że tylko „pracuje się jako katecheta”. Jest to całościowy sposób bycia i potrzebujemy 
dobrych katechetów, którzy są zarówno towarzyszami, jak i pedagogami. Potrzebujemy 
ludzi twórczych, którzy głoszą Ewangelię, ale głoszą ją ciszą, nie przy pomocy trąby ale 
swoim życiem, z łagodnością, nowym językiem i otwierając nowe drogi. I w wielu diece-
zjach, na wielu kontynentach, ewangelizacja jest zasadniczo w rękach katechety. Dziękuje-
my katechetom i katechetkom, za wewnętrzny entuzjazm, z jakim przeżywają tę misję  
w służbie Kościoła..”                                                                                  /Papież Franciszek/ 

Boży człowiek… -  św. Serwulus (23 grudnia) 
O św. Serwulusie dwukrotnie wspomina św. Grzegorz I Wielki, papież: w swoich Dialogach 
oraz w homilii na uroczystość św. Piotra Apostoła. Oto jego słowa: "W tym portyku, który 
jest przy drodze wiodącej do kościoła bł. Klemensa, przebywał pewien Serwulus, którego-
ście wszyscy dobrze znali, jak i ja - ubogi w środki pomocy, ale bogaty w zasługi. Od po-
czątku swojej choroby aż do jej końca leżał sparaliżowany. Opiekowała się nim jego matka  
i brat. Jałmużnę, jaką otrzymywał, rozdawał biednym za ich pośrednictwem. Nie umiał czy-
tać, ale miał przy sobie Pismo święte i prosił kapłanów, którzy go odwiedzali, aby mu je 
czytali. Dlatego też, chociaż jak wspomniałem, nie umiał czytać, tak doskonale zapamiętał 
jego treść, że dniem i nocą wyśpiewywał Bogu hymny pochwalne (...) Kiedy zaś był już bliski 
śmierci, o jedno tylko prosił pielgrzymów, aby z nim razem śpiewali psalmy ku czci Pana. 
Przy samej jednak śmierci swojej prosił, aby zamilkli w śpiewie, mówiąc do otoczenia: «Czy 
nie słyszycie hymnów, jakie śpiewają w niebie?» W taki to sposób dusza jego została wzięta 
ze strzępów tego ciała". Przy śmierci Serwulusa był obecny osobisty sekretarz papieża i to 
on przekazał te szczegóły. Św. Grzegorz nie podał jednak daty jego śmierci. Martyrologium 
Adona umieszcza dzień jego święta 23 grudnia. 

Zamyśl się… 
„Wiary trzeba trzymać się 
z całych sił; bez niej 
czymże byłoby nasze 
życie? Niczym, byłoby 
spędzone bez żadnego 
pożytku.”  

/Bł. Piotr Jerzy Frassati/ 

Uśmiech 
W pewnym okresie życia, gdy Einstein regularnie prowadził 
zajęcia na uczelni, jeden z jego studentów ze zdziwieniem 
stwierdził: 
- Panie profesorze, pytania na tegorocznym egzaminie były 
takie same jak w latach poprzednich! 
- To prawda - powiedział sławny uczony - lecz w tym roku od-
powiedzi są inne. 

Coś dla ducha… 
„Dobry powód” 

"Czy przypadkiem nie zostawiłam u pana parasolki?" - zapytała mnie kobieta mieszkająca  
w sąsiedztwie. Kilka dni wcześniej złożyła mi ona krótką wizytę. - "Owszem" - odparłem. 
Podziękowała mi serdecznie, a potem z uśmiechem dodała: "Pan to przynajmniej jest ucz-
ciwy! Pytałam już chyba tuzin osób, czy zostawiłam u nich tę parasolkę i każdy odpowiadał, 
że nie!" 
Pewien żółw żył sobie spokojnie na wsi. Któregoś dnia kuzynka mieszkająca w mieście 
zaprosiła go do siebie. Ponieważ żółw bardzo pragnął zobaczyć trochę świata, przyjął za-
proszenie. Odległość nie była duża - wynosiła nie więcej niż kilometr, lecz dla żółwia stano-
wiło to prawdziwą wyprawę. 
Łudził się jednak, że dotrze w miarę prędko i dopiero rankiem wyruszył w drogę. "Idąc pew-
nym i niezmiennym krokiem - myślał - dojdę na miejsce na pewno jeszcze przed południem. 
A więc w samą porę, by zasiąść do stołu". 
Wyruszył podśpiewując... Szedł, szedł i szedł... 
Do południa żółw przebył zaledwie kilkaset metrów. Gdy usłyszał dzwon bijący godzinę 
dwunastą, mruknął ze złością: "Co to za głupi dzwon! Nie minęła jeszcze godzina od czasu, 
gdy wyszedłem z domu, a ten już wydzwania południe. Ten zegar na pewno jest zepsuty". 
Szedł, szedł... 
Słońce już skryło się za horyzontem, a na niebie zabłysły gwiazdy, lecz żółw nie przebył 
jeszcze nawet połowy drogi. Zdenerwowany jak nigdy dotąd zaczął pomstować: "Świat nie 
jest już taki jak kiedyś! Słońce zachodzi szybciej, gwiazdy pojawiają się za wcześnie. Zegary 
wciąż się psują. A dni są krótsze niż te przepisowe dwadzieścia cztery godziny!" 
I tak złorzecząc pod nosem, podjął dalszą wędrówkę, nieustannie przeklinając drogę, która 
wydawała mu się kręta i zbyt gęsto porośnięta krzewami. 
Zawsze znajdzie się dobry powód, aby źle myśleć o innych.                           /Bruno Ferrero/ 

 


