OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 06.12 Św. Mikołaja, biskupa (wsp. dowolne)
1600 + Annę Henryka Baryckich ,Agnieszkę, Jana, Stanisława Węgrzynów, Mariannę, Józefa Rabiejów z int. rodziny
Wtorek 07.12 Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)
obowiązkowe)
700 + Irenę Rabiej (5 r. śm) z int. syna Kazimierza z rodziną
1600 + Stanisławę, Helenę Kasprzyków, Andrzeja, Stanisławę, Annę, Mieczysława,
Edwarda, Wincentego, Tadeusza Paradowskich, Władysława Korbana, Waldemara Bieleckiego
Środa 08.12 Niepokalane
Niepokalane poczęcie NMP (uroczystość)
800 + Annę, Józefa Rudkiewiczów, Franciszka Kasperka, Stanisławę Kołek, Stefanię Kasperek
1200 1)+ Józefa, Wiktorię, Romana, Franciszkę Zawadzkich z int. rodziny
2) Janinę Malicką z int. chrześnika Józefa z Chęcin
1600 1) + Jerzego Krawczyka (30 r. śm) z int. matki
2) +Władysława, Mariannę, Czesława Bernatów, Jana, Mariannę, Annę Kowalskich
Czwartek 09.12 Dzień Powszedni
800 + Antoniego, Stefanię Nosków, Danutę Nosek zm. z rodz. Sikorskich i zm. z rodziny
Orzechowskich z int. Mariana Noska
1200 Ryszarda, Januszka, Kazimierza, Anielę, Józefa Stachurów z int. Januszkowej
1600 + Stanisława i Stefanię Dziewięckich z int. Iwanowskiej
Piątek 10.12 Dzień Powszedni
1) Msza Święta za górników pracujących w kopalni Radkowice o bł. Boże dla ich rodzin
15 + Stanisława Znoja z int. Znojowej z dziećmi
1600 + Genowefę Daleszak wsp. Franciszka Daleszaka i Wawrzyńca Wójcika z int. rodziny
Sobota 11.12 Dzień Powszedni
700 Do MB i SPJ dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. urodzin wnuczki
Sylwii Piłat z int. babci i chrzestnego
1600 + Jana Wawrzeńczyka (2 r. śm) z int. Wawrzeńczyka
Niedziela 12.12 III Niedziela Adwentu (Gaudete)
800 +Władysława Domagałę, Mariana, Marię Ignacego Bentkowskich zmarłych z rodziny
Domagałów zm. z rodz. Tkaczów z int. rodziny
1000 + Mariannę, Władysława Frankowiczów, + Jana, Mariannę, Stefana Domagałów
1200 + Marię, Michała Lewoniewskich
1530 + Franciszka, + Mariannę, Józefa Wojciechowskich, + Jana Annę Rabiejów

Ekstra…
× 11.12 – Dzień Chruścika
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Słowo Boże na dziś…

Święty Mikołaju
módl się za nami!

Czytania:
Iz 11,1-10 / Rz 15,4-9
Ewangelia: Mt 3,1-12
„W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie
się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Do
niego to odnosi się słowo proroka Izajasza,
gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie
ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści
wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.
Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz
cała Judea i cała okolica nad Jordanem.
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy
widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im:
Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec
przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie
więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie,
że możecie sobie mówić: Abrahama mamy
za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni
może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już
siekiera do korzenia drzew jest przyłożona.
Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia;
lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest
ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu
sandałów. On was chrzcić będzie Duchem
Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku
i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.”

Komentarz…
Zwykle uważamy, że są dwa rodzaje nawróceń. Ktoś się nawraca dlatego, że odzyskał
utraconą wiarę, albo dlatego, że był grzesznikiem i oczyścił się z grzechu. Tymczasem
mamy się nawracać stale, to znaczy nieustannie zwracać się ku Bogu, choćbyśmy wierzyli
bez zastrzeżeń i dbali o czystość duszy. Tak wiele spraw w codziennym życiu zasłania nam
Boga. Nie tylko niewiara, grzech, ale i zmęczenie, roztargnienie czy zwykła ludzka słabość.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Saba (5 grudnia)

▪ Od dziś można zakupić w zakrystii świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom „Caritas”
▪ Dziękujemy serdecznie za pomoc przy dekoracji adwentowej i za wykonanie wieńca adwentowego pani Ewie Wojcieszyńskiej z Kowali.
▪ Zapraszamy wszystkich na Roraty które odbywają się codziennie o godzinie 16:00
▪ 9 grudnia odbędzie się w naszej parafii spowiedź adwentowa. Serdecznie zapraszamy
wszystkich do skorzystania z obecności kapłanów.
▪ Dokładnie rok temu w naszej parafii zostali ustanowieni lektorzy.
Z tej okazji Redakcja SANCTUSA oraz parafianie dziękują im za
ich zaangażowanie w życie naszej parafii. Życzymy im wszystkiego najlepszego i błogosławieństwa Bożego w życiu. Niech ich
aniołowie stróżowie strzegą ich na dalszych drogach życia oraz
aby dalej pięknie czytali nam Słowo Boże podczas Mszy Świętych.
▪ Z okazji jutrzejszego wspomnienia św. Barbary wszystkim górnikom z naszej parafii życzymy wielu łask Bożych i opieki swej patronki na każdy dzień.
▪ 8.12 przypada Święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o gdz. 8.00, 12.00, 16.00

Saba urodził się w 439 r. w Mutalasce koło Cezarei Kapadockiej. Gdy jego ojca, oficera armii
cesarskiej, przeniesiono do odległego garnizonu, Saba wychowywał się u krewnych. Od
ósmego roku życia przebywał w klasztorze jako oblat. Kiedy miał 18 lat, udał się do Palestyny, aby tam połączyć się z mnichami klasztoru Theoktistos. Tu spotkał się ze św. Eutymiuszem Wielkim. Nie był jednak zadowolony z życia tamtejszych mnichów, zarażonych już błędem monofizytów. Dlatego udał się do klasztoru położonego w pobliżu Morza Martwego. Za
zezwoleniem opata zamieszkał w 469 r. w skalnej grocie jako pustelnik, a jedynie w soboty
i w niedziele przychodził do klasztoru, aby wieść
życie wspólne i uczestniczyć w liturgii. Z czasem
gromadzili się wokół niego uczniowie. Mieszkali
w pobliskich grotach. Święty wystawił kościół,
a dokoła cele mnichów, których liczba doszła do
kilkuset. Szczególną sławę zdobyły osady mnisze w Gadara i w Emaus. Dla zachowania karności, osobiście, obchodził założone przez siebie klasztory i wygłaszał do mnichów nauki.
Czymś oryginalnym i niespotykanym dotąd ani
potem, było to, że św. Saba zakładał klasztorykolonie. Mogły do nich należeć osoby różnych
narodowości i języków. Każda też z tych kolonii
miała swojego przełożonego. Nad wszystkim
czuwał św. Saba. Zmarł w klasztorze Mar Saba
5 grudnia 532 r. Modlitwa: Boże, który w świętym Sabie, opacie, wzór nam przedstawiasz ścisłej wierności w służbie Twojej, daj nam za jego
pośrednictwem i przykładem, pokornie Cię prosimy, żadnymi troskami ziemskimi od wiernej
służby Twojej nigdy się nie odrywać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje
w Niebie i na ziemi. Amen.

„Bóg tęskni za nami i wychodzi ku nam”
Adwent. Czas modlitwy, tęsknoty, oczekiwania, wewnętrznej pracy. W Adwencie módlmy się: "Dobry Boże,
odeszliśmy od Ciebie. Szukaliśmy szczęścia poza Tobą,
ale nie znaleźliśmy. Nasze dusze i serca wyschły jak
studnia. Teraz błąkamy się, jesteśmy spragnieni. Źle
nam bez Ciebie. Przyjdź". Zadbajmy o adwentowy wieniec z czterema świecami zapalanymi w czasie rodzinnych posiłków. Pomyślmy o roratach, lekturze Pisma
Świętego, częstszej modlitwie, spowiedzi. Bóg wychodzi
nam naprzeciw. "Boję się Chrystusa przychodzącego i
już nie powracającego" - mówił św. Augustyn. Przychodzący daje wiele znaków.
/za: katolik.pl/

W poszukiwaniu…
6 grudnia po raz kolejny świat
ogarnie szał dawania prezentów.
Św. Mikołaj, dobry biskup, którego
czyny pragną naśladować tysiące
osób na całym świecie. Ten
święty całe życie poświęcił
pomaganiu ludziom w potrzebie.
On wcielił w swoje życie naukę
Chrystusa. A dziś ludzie pragną
robić to samo, dać komuś coś.
Czy to marketing? Czy może
pragnienie świętości?
/KK/

KONKURS ŚWIĄTECZNY
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Redakcja SANCTUS zapraszają do wzięcia udziału w II Konkursie Świątecznej Dekoracji Domu w Parafii Brzeziny. Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (można go znaleźć w tym numerze
Sanctusa) i złożenie go do skrzynki w zakrystii Kościoła, lub do ks. Rafała Nowińskiego. Można również zgłaszać się poprzez e-mail: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com lub telefonicznie: 507366455 (Marianna Węgrzyn), 413119529 (Grzegorz Buras) - należy podać imię i nazwisko zgłaszającego, adres domu oraz nr tel. Najładniejsze i najoryginalniejsze oświetlenia
świąteczne zostaną wybrane 27 grudnia 2010 r. Na zwycięzców czekają nagrody. Zachęcamy wszystkich parafian z Brzezin, Kowali, Nidy i Podwola do wzięcia udziału w konkursie.

Z Watykańskiej Ziemi…
8 grudnia Papież Benedykt XVI poświeci koronę dla Matki Bożej na placu Hiszpańskim. Figura Matki Bożej została ufundowana z okazji ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu
Matki Bożej przez Papieża Piusa IX w roku 1854. Tradycyjnie przy tej okazji, Papież modli
się za mieszkańców Rzymu.
W Watykanie na placu św. Piotra budowana jest bożonarodzeniowa szopka. Wybrano także
choinkę, która stanie obok niej. W tym roku drzewo zostanie przywiezione z Bressanone
w Górnej Adydze na północy Włoch. Jego oficjalne przekazanie nastąpi 17 grudnia. Wraz
z dużym świerkiem trafi do Watykanu 50 mniejszych. Z Bressanone Benedykt XVI związany
jest od dawna. Z tego regionu pochodzi jego babcia Maria Tauber-Peintner. Tam też późniejszy Papież wielokrotnie spędzał wakacje. Po raz ostatni w 2008 r.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Niebezpieczny jest człowiek który nie wybiera ryzyka, nie wybiera wedle najgłębszych przekonań, wedle swojej wewnętrznej prawdy, tylko chce się zmieścić w jakiejś koniunkturze..” /Jan Paweł II papież/

Ksiądz do blondynki po trzydziestce: - Dlaczego
w kościele pani zawsze stoi z tyłu po chórem? Bo często, gdy przychodzę do kościoła, słyszę,
jak wszyscy chórem powtarzają: "Módl się za
nami!"

Coś dla ducha…
„Trudniejsze od jasnowidztwa”
Do mistrza przybył nowy uczeń, który opowiadał, że w czasie swoich podróży dotarł do pewnego ukrytego miejsca w Himalajach. Żyje tam – jak mówił – pewien guru mający dar patrzenia w przeszłość i przyszłość. Ma on również kilku uczniów, którym przekazuje swoje umiejętności. – Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i zostałem tam przez jakiś czas. Jednak im
dłużej tam przebywałem, czułem, że to nie to, czego szukam. Udałem się więc w dalszą drogę. I tak oto przyszedłem do ciebie, aby dowiedzieć się, jaką ty pokazujesz wiedzę. – To
czego naucza tamten guru, nie robi na mnie żadnego wrażenia – powiedział mistrz. – Droga,
której ja uczę, jest o wiele trudniejsza. – Cóż może być trudniejszego nad widzenie przeszłości i przyszłości? – spytał zdumiony uczeń. – Życie w teraźniejszości – odrzekł mistrz.
/Norbert Lehleitner/

