
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 26.12 Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika 
800 + Krystynę Kasperek i zm. z r. Szałasów 

1000 + Tomasza, Adama, Mariannę, Mariana, Marka Kubickich, Genowefę, Edwarda Wła-

dyszewskich 

1200 Msza Święta 

1600 + Kazimierza Szewczyka (8 r. śm.) z int. córki z r. 

Wtorek 27.12 Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty 
700 1) + Irenę Piotrowską od Elżbiety Pora z r. 

     2) + Urszulę Piotrowską zam. córka Elżbieta z mężem  

Środa 28.12 Święto świętych Młodzianków, męczenników 

700 + Irenę Piotrowską od synowej Teresy z r. 

1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Wiktora Kowalskiego (25 r. śm.)  

3) + Irenę Kowalską od r. Łączkowskich i Partyków 4) + Jerzego Klimczaka z int. r. Brzo-

zów 

Czwartek 29.12 Piąty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego 
700 1) + Urszulę Piotrowską od r. Jamiołów i Sołtysów 

     2) + Marka Grzegółkę 

Piątek 30.12 Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
700 + Urszulę Piotrowską zam. wnuk Marcin z żoną i dziećmi 

Sobota 31.12 Siódmy Dzień oktawy – RELIKWIE ŚW. Katarzyny Laboure 
700 1) + Emilię i Henryka Tkaczów z int. brata 

      2) + Urszulę Piotrowską zam. córka Dorota z mężem 

1600 Msza św. przebłagalna za grzechy w minionym roku 

2400 Msza św. dziękczynno-błagalna o łaski w nowym roku 2023 

Niedziela 01.01 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
800 za Parafię 

1000 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich 

1200 + Stanisława, Władysławę, Stanisława, Mariannę, Henryka Jędrochów 

1600 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mariana i Jadwigi oraz 

ich dzieci 
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Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
25 grudnia 2022r. Nr 5 (735) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 62, 11-12    /    Tt 3, 4-7  Ewangelia: Łk 2, 15-20 

Gdy aniołowie 
odeszli od nich do 
nieba, pasterze 
mówili między 
sobą: «Pójdźmy do 
Betlejem i zobacz-
my, co się tam 
zdarzyło i o czym 
nam Pan oznajmił». 
Udali się też po-
śpiesznie i znaleźli 
Maryję, Józefa oraz 
leżące w żłobie 
Niemowlę. Gdy Je 
ujrzeli, opowiedzie-
li, co im zostało 
objawione o tym 
dziecięciu. a wszy-
scy, którzy to sły-
szeli, zdumieli się 
tym, co im pasterze 
opowiedzieli. Lecz 
Maryja zachowywa-
ła wszystkie te 
sprawy i rozważała 
je w swoim sercu. 
A pasterze wrócili, 
wielbiąc i wysławia-
jąc Boga za 
wszystko, co sły-
szeli i widzieli, jak 
im to zostało przed-
tem powiedziane. 
 
 

 

Aby światło Narodzonego Pana 
rozproszyło wszelkie ciemności naszego życia  

i aby nas napełniło miłością i pokojem 
 
 

 

Extra… 
× 25.12.1025 – Mieszko II Lambert został koronowany na króla Polski. 
× 27.12.1400 – Nowe Miasto nad Pilicą otrzymało prawa miejskie. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Rozpoczynamy dzisiaj Okres Narodzenia Pana Jezusa i oktawę tej uroczystość. Jest to 
czas szczególny, wyjątkowy okres w roku, który przywraca radość i nadzieję, przywołuje 
w pamięci wspomnienia z dzieciństwa, ale jednocześnie zmusza do zadumy nad naszą 
kondycją duchową. 
▪  Z kalendarza liturgicznego: 
- Niedziela  25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
- Poniedziałek 26 grudnia, Święto św. Szczepana pierwszego męczennika 
- Wtorek 27 grudnia, Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty 
- Środa 28 grudnia, Święto świętych Młodzianków, męczenników 
- Piątek, 30 grudnia, Święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
- Sobota 31 grudnia, Wspomnienie dowolne św. Katarzyny Laboure. Msza św. z relikwiami 
- Niedziela 1 stycznia 2023r., Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
▪  Radujemy się dzisiaj tym, że odwieczny Bóg – światłość ze światłości rodzi się przyjmując 
ludzką naturę. Dla podkreślenia tego faktu, podczas wyznania wiary, na słowa: „I za sprawą 
Ducha świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” wszyscy przyklękali-
śmy. 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 Fontannie. Spotkajmy się w „Brzezińskim Betlejem”. 
▪ 26 grudnia 2022 w poniedziałek, we wspomnienie Św. Szczepana Msze św. odprawiane 
będą w porządku niedzielnym, a taca przeznaczona będzie na potrzeby KUL. 
▪ 31 grudnia 2022 roku w sobotę zapraszamy na godz. 16 00 na Mszę św. i nabożeństwo 
przebłagalne kończące rok 2022, a na godz. 24 00 na Mszę św. dziękczynną za miniony rok 
i błagalną na nowy rok kalendarzowy. 
▪ 1 stycznia 2023 roku w niedzielę w Uroczystość Bożej Rodzicielki obowiązuje nas uczest-
nictwo w Mszy św. 
▪ W związku z wizytą duszpasterską,  którą rozpoczynamy w tym tygodniu, Msze św. będą 
sprawowane po Bożym Narodzeniu tylko o godz. 7.00 rano. Niech kolędowe spotkanie 
będzie okazją do wspólnej modlitwy, rozmowy na temat wiary i zawierzenia siebie i całej 
rodziny Panu Bogu. Przygotujmy krzyż i wodę święconą. Dzieci i młodzież prosimy o powtó-
rzenie pacierza, udostępnienie indeksów i zeszytów do lekcji religii. Jest to również okazja 
do złożenia ofiary na kaplicę Wszystkich Świętych. Kolęda będzie przebiegać jak w po-
przednich latach przed pandemią. Numerację domów podaje wg starych oznaczeń. Jeden 
ks. idzie z jednej, a drugi z drugiej strony. 
- we wtorek 27 grudnia br. od godz. 9 00: Zbrza, Nida Lurowizna i potem Nida Łaziska. 
- w środę 28 grudnia od godz. 9 00 Nida nr 74 do 28. 
- w czwartek  29 grudnia od godz. 9 00 Nida nr 27 do 1. 
- w piątek 30 grudnia od godz. 9 00 Podwole i Brzeziny ul. Dolomitowa. 
- w sobotę 31 grudnia od godz. 9 00 Kowala Mała. 
Kompletny plan kolędy umieszczony jest w gablocie i na stronie parafii.  Z przyczyn od nas 
niezależnych np. pogrzebu, program kolędy może się zmienić. Będziemy zwracać szcze-
gólną uwagę na aktualizację kartoteki parafialnej (po 2 latach nieobecności). Wszelkie uwa-
gi lub nieobecności prosimy zgłaszać osobiście. 
▪ Ze względu na odbywanie kolędy, już dzisiaj proszę o wpisywanie się na listę przygotowa-
ną na stoliku za ławkami na czuwanie jednej godziny całodobowej adoracji Najświętszego 
Sakramentu z 6 na 7 stycznia. Zapraszamy każdego o dowolnej porze przez całą dobę  
z przerwą na sprzątanie kościoła od 8 00 do 9 00. 
▪ W tym tygodniu „Niedziela” jest w cenie 10 zł, a „Gość Niedzielny” - 15 zł. 
▪ Dziękuję za odgarnięcie śniegu z parkingu. 
▪ Dziękuję za zbudowanie mniejszej niż zazwyczaj, ale równie pięknej szopki pod ołtarzem. 
▪ Dziękuję za przygotowanie naszej świątyni do dzisiejszej liturgii. Przedwczoraj pracowali: 
Ryszard i Teresa Kowalscy, Maria Janikowska i Jolanta Jurasz. Na następny tydzień proszę  
w sobotę na godz. 8 00 rodziny z Kowali Małej od końca numeracji. 
 
 
 

Boży człowiek… - św. Anastazja (25 grudnia) 
Anastazja urodziła się w Rzymie w połowie III w. Była córką poganina i chrześcijanki. Miała 
męża okrutnika, który jej życie zamienił w pasmo udręk. Po jego śmierci zajęła się pomocą 
uwięzionym chrześcijanom. Opłacała strażników więziennych, żeby uzyskać dostęp do 
więzionych i niosła taką pomoc, jaka była dostępna. Kierownikiem duchowym Anastazji był 
św. Chryzogon, który z polecenia cesarza Dioklecjana został uwięziony i skazany na śmierć 
za wyznawanie wiary. Wyrok został wykonany w 303 r. w Akwilei. Anastazja towarzyszyła 
Chryzogonowi do ostatnich chwil. Wtedy również i ona została uwięziona i wtrącona do 
więzienia. Po wielu torturach, które zniosła bez słowa skargi, została skazana na śmierć. 
Wyrok wykonano w Sirmium w 304 r.  

W poszukiwaniu… 

Prawdopodobnie w ciągu tych trzech dni świąt na świecie 6480 osób popełni samobójstwo, 
690 mln ludzi nie zje ciepłego posiłku, 150 mln ludzi spędzi te święta na ulicy, co piąty czło-
wiek będzie w święta w pracy… Anthony de Mello pisał „znajdźcie mi na świecie coś bar-
dziej użytecznego niż duchowość!” Stanęliśmy na księżycu i opracowaliśmy samochód  
i dobrze nam się żyje, ale dzieci z naszego otoczenia piszą takie rzeczy: „Gdybym uciekł, 
moi rodzice by nawet nie wiedzieli. Nie mówią mi już dobranoc”, „Moja mama mówi, że jest 
bardzo zajęta, ale SMSuje z koleżanką cały dzień. Dlaczego nie powie mi prawdy? Po pro-
stu mnie unika.” „Mój pies dostaje więcej uwagi niż ja. Tata powiedział,  że to dlatego, że 
pies nie mówi. Więc ja też przestałem mówić” – świat nie jest idealny ale czy nie potrzeba 
mu Twojej soli? Czy jeszcze pragniemy być solą tej Ziemi? Czy chcemy być chrześcijana-
mi? Czy dla Ciebie coś jeszcze znaczy Bóg, który zapragnął być człowiekiem?              /KK/ 

Zamyśl się… 
„Boże Narodzenie jest początkiem nie tylko blisko-
ści Boga, ale wręcz Jego bycia z nami. Jezus to 
Emmanuel – Bóg z nami (Mt 1,23). Od tego mo-
mentu On naprawdę jest z nami, otacza nas swoją 
czułością i miłością.” /abp. Tadeusz Wojda SAC/  

Uśmiech 
Mój brat ostatnio zaczął śpiewać kolę-
dy. Wszystko ślicznie, równiutko, bar-
dzo miło. Do czasu aż usłyszeliśmy 
fragment zwrotki: - Maryja Panna, 
Maryja Panna Dzieciątko PASTUJE. 

Coś dla ducha… 
„Zwariowane miasto” 

Istniało kiedyś malutkie miasteczko, w którym, choć było podobne do wszystkich innych, 
zdarzały się bardzo dziwne rzeczy. Dzieci zapomniały o odrabianiu lekcji, dorośli zapominali 
o zdejmowaniu butów przed pójściem spać, na ulicy nikt nikogo nie pozdrawiał. Zamknięte 
były drzwi do kościoła. Nie biły dzwony. Nikt nie umiał się modlić. Pewnego poniedziałkowe-
go poranka nauczyciel zapytał swoich uczniów: – Dlaczego wczoraj nie przyszliście do 
szkoły? – Przecież wczoraj była niedziela! – odpowiedzieli uczniowie. – W niedzielę prze-
cież nie ma szkoły. – Dlaczego? – zapytał nauczyciel. Uczniowie jednak nie umieli odpowie-
dzieć na to pytanie. Zbliżało się Boże Narodzenie. – Dlaczego śpiewa się takie piękne pie-
śni? Czy dlatego, że na choince są świeczki?  
Nikt nie wiedział, co odpowiedzieć. Pokłóciło się dwóch przyjaciół: wyzywali się tak bardzo, 
że aż ochrypli. – Teraz nie mam już żadnego przyjaciela – następnego dnia rozmyślał jeden 
z nich. Nie wiedział, jak ma żyć dalej. Małe miasteczko stawało się coraz bardziej szare  
i smutne. Ludzie każdego dnia byli bardziej samolubni i kłótliwi. – Wydaje mi się, że zapo-
mnieliśmy o czymś – powtarzali wszyscy. Pewnego dnia pomiędzy dachami domów hulał 
bardzo silny wiatr, tak silny, że swoją mocą poruszył kościelne dzwony. Najmniejszy  
z dzwonów wydał z siebie miły głos. Nagle wszyscy ludzie się zatrzymali i spojrzeli w górę. 
Wtedy jakiś człowiek wykrzyknął za wszystkich – Już wiem, o czym zapomnieliśmy: o Bogu! 
Jeżeli jest nadzieja na tym świecie, to tylko dlatego, że rozbrzmiewa jeszcze imię Boga. 
Miliony osób wiążą z tym imieniem radości i lęki własnego istnienia. To jedyne imię, które 
niesie w sobie ciężar ludzkości i które wszystkiemu nadaje sens. Dlatego też nie możemy 
zrezygnować z wypowiadania imienia Pana z należnym szacunkiem i oddaniem./B. Ferrero/ 

 


