
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 27.12 Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty  
700 1) + Jana Kubickiego  (r. śm.) 

      2) + Zenona Chmurę od dzieci  

Wtorek 28.12 Święto świętych Młodzianków, męczenników 
700 w 45 r. ślubu Ewy i Tadeusza Sołtys zam. dzieci 

1600 w intencji rodzin przybyłych na kolędę ze Zbrzy, Nidy Lurowizna i Nidy Łaziska 

Środa 29.12 Piąty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego 

1600 w intencji rodzin przybyłych na kolędę z Nidy nr 74 do 28 

1800 1) + Genowefę, Bolesława i Romana Domińczaka 2) + Krystynę Kasperek (r. śm.), 

Zdzisława, Genowefę, Stanisława, Bogdana Szałas 3) + Wiktora - Józefa Kowalskiego  

i zm.  z r. Kowalskich i Ornalów 4) + Jana Skarbka- od Mariana Zegadło z r. 5) + Kazimie-

rza, Janinę, Bolesława, Mariana Szewczyków 6) + Stefanię, Władysława Kowalskich i zm. 

z r. Kowalskich, Zawadzkich, Józefa, Annę Michnickich i zm. z r. Michnickich i Pasków 

Czwartek 30.12 Szósty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego 

1600 1) w intencji rodzin przybyłych na kolędę z Nidy nr 27 do 1 i bloku kolejowego w 

Brzezinach 

        2) W 40 r. ślubu Marzeny i Marka Pabian o Boże błogosławieństwo w dalszym poży-

ciu małżeńskim  

Piątek 31.12 Siódmy Dzień oktawy Nar. Pańskiego - REL. ŚW. KATARZYNY 

1600  1) w int. zmarłych mieszkańców Brzezin w 2021 r. zam. sołtys z Brzezin  

        2) +  Jadwigę (r. śm.), Józefa Woźniak, Magdalenę Kowalską  

Sobota 01.12 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
800  za Parafię 

1000 W 20 r. ślubu Mariusza i Renaty, dziękczynno-błagalna za kolejne lata małżeństwa  

1200  + Reginę, Edwarda, Władysława Kasperków  

1600 + Mieczysława, Franciszkę Malickich z int. syna  

Niedziela 02.12 Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
800 + za Parafię 

1000 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich zam. córka z rodziną 

1200  + Marię, Ignacego Madyś, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów 

1600 + Tadeusza, Franciszka Frankowicza zam. mama 
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Święto Świętej Rodziny 
Jezusa, Maryi i Józefa 

26 grudnia 2021 Nr 5 (683) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  
         1 Krl 8, 22-23. 27-30 
         1 Kor 3, 9b-11. 16-17 
Ewangelia:   J 4, 19-24 
Kobieta z Samarii powie-
działa do Jezusa: «Panie, 
widzę, że jesteś prorokiem. 
Ojcowie nasi oddawali 
cześć Bogu na tej górze,  
a wy mówicie, że w Jero-
zolimie jest miejsce, gdzie 
należy czcić Boga». Od-
powiedział jej Jezus: 
«Wierz Mi, niewiasto, że 
nadchodzi godzina, kiedy 
ani na tej górze, ani  
w Jerozolimie nie będzie-
cie czcili Ojca. Wy czcicie 
to, czego nie znacie, my 
czcimy to, co znamy, po-
nieważ zbawienie bierze 
początek od Żydów. Nad-
chodzi jednak godzina, 
owszem, już jest, kiedy to 
prawdziwi czciciele będą 
oddawać cześć Ojcu  
w Duchu i prawdzie, i ta-
kich to czcicieli chce mieć 
Ojciec. Bóg jest duchem; 

potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». 
 
 
 
 

Najświętsza Rodzino,  
obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, 

wspomagaj nas w naszych potrzebach. 
 
 

 

Extra… 
× 1655 – Potop szwedzki: w nocy 26 na 27 grudnia zakończyło się nieudane oblężenie 

Jasnej Góry. 
× 27.12.1400 – Nowe Miasto nad Pilicą otrzymało prawa miejskie. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Jak zawsze w niedzielę następującą po 
Uroczystości Narodzenia Pańskiego celebrujemy Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi  
i Józefa. Zebrane ofiary przeznaczone są na KUL. 
▪ W tygodniu:  Oktawa Narodzenia Pańskiego 
- w poniedziałek – Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty; - we wtorek – Święto Świętych 
Młodzianków, Męczenników; - w piątek – wspomnienie św. Katarzyny Laboure – Msza św.  
z relikwiami; - w sobotę – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
▪ W poniedziałek – z racji święta św. Jana podczas Mszy św. o godz. 7.00, poświęcenie  
i kosztowanie wina. 
▪ W piątek o godz. 16.00 Msza Święta połączona z Nabożeństwem na Zakończenie Roku 
Kalendarzowego 2021. W tym dniu można skorzystać z dyspensy dotyczącej wstrzemięźli-
wości od pokarmów mięsnych. Komunikat: Drodzy Diecezjanie, Mając na uwadze dobro 

duchowe wiernych powierzonych mej pasterskiej trosce oraz odpowiadając na prośby  
i zapytania dotyczące konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych 
w piątek 31 grudnia 2021 r., zachowując przepisy kan. 88 KPK, niniejszym udzielam 
wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kieleckiej dyspensy od konieczności 
zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r. Jedno-
cześnie zachęcam tych wiernych, którzy skorzystają z łaski dyspensy, aby podjęli dzieła 
miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźli-
wość od pokarmów mięsnych. † Jan Piotrowski BISKUP KIELECKI 
▪ W sobotę w Nowy Rok 2022 - celebrujemy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 
Msze tak jak w każdą niedzielę. 
▪ Za tydzień, po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie Róż i zmiana tajemnic różańcowych. 
▪ Przed nami kolejny rok i kolejny miesiąc. Już dzisiaj zapraszam na czuwanie przed Naj-
świętszym Sakramentem z 7 na 8 stycznia 2022 r. Kto może - dla celów organizacyjnych - 
proszę o wpisanie się na listę znajdującą się za ławkami. 
▪ Zgodnie z zapowiedzią kolęda w tym roku, z racji panującej pandemii, nie będzie miała 
tradycyjnej formy. Księża nie będą odwiedzali wiernych w ich domach. Zapraszamy jednak 
naszych Parafian do modlitwy w kościele, wg kolędowego grafiku. Zostaną odprawione 
Msze św. w intencji mieszkańców. Każda rodzina otrzyma buteleczkę z wodą poświęconą 
podczas wówczas odprawianej Mszy św. wraz z modlitwą, aby po powrocie do domu pokro-
pić swoje mieszkanie i odmówić modlitwę w domu. Po Mszy św. zaśpiewamy kolędy, adoru-
jąc narodzone Dzieciątko Jezus i po modlitwie otrzymamy kolędowe błogosławieństwo. Jeśli 
komuś nie pasuje wyznaczony termin – proszę o przybycie w odpowiadającym dniu. Skła-
dane ofiary zostaną przeznaczone na szaty dla Matki Bożej z obrazu w  głównym ołtarzu.  
W tym tygodniu zapraszamy: - we wtorek: Zbrza, Nida Lurowizna i Nida Łaziska, - w środę: 
Nida nr 74 do 28, - w czwartek: Nida nr 27 do 1 i blok kolejowy w Brzezinach. 
▪ Ofiary składane podczas pasterki w wysokości 2 100 zł zostaną przekazane na Fundusz 
Ochrony Życia. 
▪ Jeszcze raz pragnę podziękować za wymycie i udekorowanie na Święta kościoła, wyko-
nanie pięknej szopki Bożonarodzeniowej. Dziękuję za zorganizowanie wspólnego kolędo-
wania przy żywej szopce pod wiatą obok Świetlicy przy Fontannie. Byłem zdumiony tak 
liczną obecnością i tak miłą atmosferą. Dziękuję rodzinie z Radkowic za wypożyczenie do 
szopki strusi - emu. 
▪ Przepraszam za uciążliwe warunki przy podjeździe na parking pod kościół. Nie byłem  
w stanie nic więcej zrobić ze śliską nawierzchnią. Podziwiam kierowców. 

PODZIĘKOWANIE Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS i Stowarzyszenie Przyjaciół 

Brzezin dziękuję wszystkim, którzy licznie przybyli na kolędowanie przy żywej szopce  
w Brzezińskim Betlejem. Dziękujemy także tym, którzy pomogli w budowie zagród, podaro-
wali swe zwierzęta, przybyli w pięknych strojach oraz małżeństwu, które wcieliło się w rolę 
Świętej Rodziny. Dziękujemy członkiniom KGW Brzeziny. Bóg narodził się w Brzezinach! 

Boży człowiek… -  św. Egwin (30 grudnia) 
Egwin urodził się w VII w. Kształcił się u benedyktynów w Worcester. Tam został mnichem, 
a potem kapłanem. W 693 r. powołano go na biskupstwo w rodzinnym mieście. Stał się 
reformatorem życia kościelnego. Bronił świętości małżeństwa, stawał w obronie sierot  
i wdów. Był doradcą Eldera, króla Mercji, jego syna Kenreda oraz Offy I, króla wschodnich 
Sasów. Podczas pobytu w Rzymie otrzymał od papieża zgodę na rezygnację z biskupstwa. 
W ostatnich latach życia pełnił obowiązki opata w założonym przez siebie opactwie w Eves-
ham. Osiedlenie się tam było poprzedzone objawieniem Maryi, która powiedziała Egwinowi, 
gdzie chce mieć swój klasztor. Zmarł 30 grudnia 717 r.  

Z Watykańskiej Ziemi… 
Spójrzmy na pierwsze Boże Narodzenie w dziejach, aby odkryć gusty Boga. Tamto Boże 
Narodzenie było pełne niespodzianek. Zaczyna się od Maryi, która była oblubienicą Józefa: 
przyszedł anioł i przemienił jej życie. Z dziewicy stanie się matką. Podobnie z Józefem, 
powołanym do bycia ojcem dziecka, chociaż go nie zrodził. Po narodzinach Jezusa, kiedy 
miał swoje plany dotyczące rodziny, ponownie we śnie powiedziano mu, by wstał i udał się 
do Egiptu. Krótko mówiąc, Boże Narodzenie przynosi nieoczekiwane zmiany życiowe. Jeśli 
zatem chcemy przeżyć Boże Narodzenie, to musimy otworzyć serce i być gotowi na niespo-
dzianki, czyli na nieoczekiwaną przemianę życia. Ale oto w noc Bożego Narodzenia przy-
chodzi największa niespodzianka: Najwyższy to małe dziecko. Słowo Boże jest niemowlę-
ciem, co dosłownie oznacza „niezdolnym do mówienia”. Słowo Boże staje się niezdolne do 
mówienia. Na powitanie Zbawiciela nie przybywają przedstawiciele ówczesnych władz, 
danego miejsca czy ambasadorowie, ale prości pasterze. Zatem obchodzenie Bożego Na-
rodzenia to przyjęcie na ziemi niespodzianek Nieba. Nie można żyć „przyziemnie”, kiedy 
Niebo przyniosło na świat swoje nowości. Boże Narodzenie rozpoczyna nową erę, w której 
życia się nie programuje, ale się daje; gdzie już nie żyje się dla siebie, według własnych 
upodobań, ale dla Boga; i z Bogiem, ponieważ od Bożego Narodzenia Bóg jest Bogiem-z-
nami. Przeżywać Boże Narodzenie to dać się wstrząsnąć Jego zaskakującą nowością. 
Narodziny Jezusa nie zapewniają uspokajającego ciepła w kominku, ale boski dreszcz, 
który wstrząsa historią. Boże Narodzenie to zemsta pokory na arogancji, prostoty na obfito-
ści, milczenia na zgiełku, modlitwy na „moim czasie”, Boga na moim „ja”. /papież Franciszek 

Zamyśl się… 
„Niełatwo jest być papieżem, kiedy widzi się, że decyzje 
i polecenia nie są właściwie wykonywane, oraz gdy 
odczuwa się w związku z tym przygnębiającą bezrad-
ność. Okazuje się, że można być kuszonym do zwątpie-
nia w Kościół nawet wtedy gdy jest się jego widzialną 
głową!”                                           /Św. Jan XXIII papież/  

Uśmiech 
Mój brat ostatnio zaczął śpiewać 
kolędy. Wszystko ślicznie, rów-
niutko, bardzo miło. Do czasu aż 
usłyszeliśmy fragment zwrotki: 
- Maryja Panna, Maryja Panna 
Dzieciątko PASTUJE. 

Coś dla ducha… 
„Słowa przeora” 

Pewien bogaty młodzieniec udał się pewnego dnia do cnotliwego przeora, aby prosić go  
o pozwolenie pozostania w jego zakonie. 
Przeor pragnął poznać jego zwyczaje i nawyki - kandydat podniósł z pychą głowę: 
- Ubieram się zawsze na biało, piję tylko wodę, zimą tarzam się nago po śniegu. Aby lepiej 
się umartwić, umieściłem ostre gwoździe w moich butach i każę mojemu giermkowi wymie-
rzać mi czterdzieści batów dziennie... 
W tej samej chwili podjechał ciężki wóz, z trudem ciągnięty przez białego konia. Woźnica 
wyprzągł konia, zwierzę napiło się z poidła i wytarzało się dla odświeżenia po śniegu. 
- Widzisz - rzekł przeor - to stworzenie jest białe, pije wyłącznie wodę, tarza się po śniegu, 
gwoździe drażnią jego nogi, otrzymuje więcej niż czterdzieści batów na dzień. A jednak nie 
jest niczym więcej, jak tylko koniem...                                                               /Bruno Ferrero/ 

 


