OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 20.12 Dzień Powszedni
700
730 + Franciszka, Józefę Kijów, Piotra Mariannę Stanisława Juliana Dionizego Edwarda
Bolesława Kijów, Jana Magdalenę Wieczorków z int. Heleny Korba
Wtorek 21.12 Dzień Powszedni
700 + Edwarda Śmietanę (r. śm) + Stefana Gubałę z int. Śmietanowej
730
Środa 22.12 Dzień Powszedni
700 Msza Święta
Czwartek 23.12 Dzień Powszedni
700 + Jana Sochę (r. śm)z int. matki
730 + Marcina Sołtysa z int. rodziców i rodzeństwa
Piątek 24.12 Dzień Powszedni
700 + Edwarda Władyszewskiego, + Mariannę, Mariana, Adama Kubickich z int. rodziny
2400 Msza Święta za parafian
Sobota 25.12 Narodzenie Pańskie
Pańskie
800 Zofię, Jana Woźniczków, Szczepana, Antoninę, Feliksa Rutkowskich, Zofię Woźniczko z int. rodziny
1000 + Marię, Władysława Frankowiczów, Stefana, Mariannę, Jerzego, Stanisława Łysaków z int. rodziny Łysaków
1200 + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną
1530 + Włodzimierza Lecha +Karola, Władysława Tetelewskich, Zofię, Henryka Lechów
Niedziela 26.12 Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (święto)
800 + Józefa Plewę, Piotra, Leonę Kurtków z int. Kurtków
1000 + Henryka Bębacza (r. śm)
1200 + Jana Kubickiego (r. śm)
1530 + Stanisławę Mrola + Władysława Mrola zm. z rodziny Mrolów, Annę Kruk z int.
Mrolowej.
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Komentarz…
Święty Józef był wychowywany jeszcze
w duchu Starego Testamentu, czuł lęk
przed Bogiem. Kiedy
dowiedział się, że
Bóg zawładnął Maryją, czuł się niegodny,
by być z Nią razem.
Przypomina się święty Piotr, który po połowie ryb powiedział
do Jezusa, że nie
jest godny, by być
z Nim razem. Nieraz
czujemy się niegodni,
by przyjąć Komunię
świętą, a przecież
nikt z nas nie jest
godzien, bo Komunia
święta nie jest nagrodą za życie święte, tylko jest miłosierdziem,
którego
nie jesteśmy godni.
/ks. Jan Twardowski/

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Jak Józef i Maryja oddać się woli Pana

Ekstra…
× 20.12 - Dzień Ryby
× 22.12 - Przesilenie zimowe, początek astronomicznej zimy
× 23.12 - Światowy Dzień Snowboardu
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Słowo Boże na dziś…
Czytania: Iz 7,10-14 / Rz 1,1-7 Ewangelia: Mt 1,18-24
„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem,
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż
Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie,
zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we
śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef
uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Piotr Kanizjusz (21 grudnia)

▪ 9 grudnia w naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe. Kazania głosił franciszkanin
o. Tomasz Cichocki. Był to również dzień spowiedzi.
▪ 17 grudnia w szkole podstawowej w Kowali odbyło się przedstawienie Wigilijne w wykonaniu
dzieci z kółka teatralnego prowadzonego przez panią M. Krajewską.
▪ Informujemy naszych Czytelników, że następny numer Pisma SANCTUS (nr 5) wraz z dodatkami będzie można zakupić po pasterce oraz po Mszach Św. w I i II dzień Bożego Narodzenia.
▪ W ubiegłym tygodniu w naszym dekanacie spowiedź święta odbyła się w Obicach i Bilczy.
▪ W ostatnim tygodniu Adwentu roraty będą odprawiane rano. Zachęcamy wszystkich do
uczestnictwa.
▪ 24 grudnia o godz. 24:00 jak co roku w naszym kościele będzie odprawiona uroczysta Pasterka. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tej Mszy Świętej.

Piotr Kanizjusz urodził się 8 maja 1521 r.
w Nijmegen jako syn Jakuba Kanijs, który
pełnił w tym mieście urząd burmistrza. Młody
Piotr już w dzieciństwie zdradzał swoje przyszłe powołanie, gdyż lubił służyć podczas
nabożeństw liturgicznych i "odprawiać msze"
- jak mawiał. Ojciec chciał syna skierować
na studia prawnicze, ale Piotr udał się do
Kolonii na wydział teologii. Tutaj przeżył aż
10 lat z wyjątkiem jednego roku, w którym
zatrzymał się na uniwersytecie w Lowanium.
Już w czasie studiów nastawiał się Kanizy
na apologetykę. Dlatego też ze szczególną
pilnością studiował prawdy atakowane przez
protestantów. W roku 1540 zdobył tytuł magistra nauk wyzwolonych. W 1543 wstąpił do
Towarzystwa Jezusowego, a w 3 lata później przyjął święcenia kapłańskie. Na polecenie założyciela jezuitów przybył do Rzymu
dla pogłębienia swej formacji duchowej. Po
kilku jeszcze podróżach do kilku miast na terenie Włoch przełożeni wysłali młodego kapłana do Niemiec. Przez prawie 30 lat działał
na terenie ówczesnych państw niemieckich.
Był nauczycielem i kaznodzieją, odbudowywał struktury kościoła, zakładał seminaria
duchowne i wreszcie prowadził bardzo ożywioną działalność pisarską. Spod jego pióra
wyszły katechizmy, modlitewniki, kazania
i szereg innych dzieł. Zmarł tam 21 grudnia 1597 roku. Modlitwa: Boże, który na obronę świętej
wiary katolickiej uzbroiłeś świętego Piotra siłą cnoty i nauki, spraw za jego przyczyną, prosimy
Cię pokornie, aby wszyscy innowiercy nawrócili się do prawdy, a wszyscy wierni silnie trwali
przy prawdzie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

KONKURS KONKURS KONKURS
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. Pamiętajmy, że światło jest symbolem Chrystusa.

W poszukiwaniu…
W zeszłym tygodniu rekolekcjonista w swoim
kazaniu przypomniał nam że nadchodzące
Święta nie mogą być świętami tandetnych
gadżetów. To Bóg musi być w centrum, bo to
pamiątkę Narodzenia Chrystusa świętujemy
przez tych kilka dni. Jeśli w tych dniach zabraknie Boga to będzie to tylko miłe spotkanie z rodziną i stracone godziny w kościele.
Zostało jeszcze kilka dni do Świąt może warto pomyśleć i Święta w tym roku ubogacić
komunią z Bogiem, a nie koniecznie drogimi
ozdobami na choinkę. Osłodzić je Miłością do
Boga i do ludzi, a nie dużą ilością pysznych
i słodkich ciast. Nasycić duszę modlitwą i żywą wiarą, a nie wywyższać ponad to śledzika
i barszczu. Święta spędzone w taki sposób,
nigdy nie powszechnieją, a na pewno pozostaną w pamięci na długo. Bo gdy Bóg jest
na pierwszym miejscu to wszystko jest na
swoim miejscu.
/KK/

Z Watykańskiej Ziemi…
Do trwania w cierpliwości i umacniania serc w oczekiwaniu na Boże Narodzenie wezwał Polaków Benedykt XVI w pozdrowieniach w języku polskim, które wygłosił w Watykanie po niedzielnej modlitwie Anioł Pański. W rozważaniach papież mówił o potrzebie kształtowania cnót
stałości i cierpliwości we współczesnym świecie. „Słowa pozdrowienia kieruję do Polaków.
W dzisiejszej liturgii św. Jakub wzywa: „bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie”. To zapewnienie dodaje nam otuchy i pokoju, gdy w adwentowym
czasie przygotowujemy się na spotkanie z Chrystusem, który przychodzi. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy!” – powiedział papież do pielgrzymów z Polski. „Wydaje mi
się ważne jak nigdy podkreślić w naszych czasach wartość stałości i cierpliwości – cnót, które
stanowiły normalny «bagaż», które jednak dziś są mniej popularne, w świecie, który sławi
przede wszystkim zmiany i zdolność przystosowania się do coraz to nowych i różnorodnych sytuacji” – przekonywał papież. „Nie odrzucając w żadnym wypadku tych aspektów, które są
przecież przymiotami istoty ludzkiej, Adwent wzywa nas do umacniania tej wewnętrznej wytrwałości, tej siły ducha, które pozwalają nie popadać w rozpacz w oczekiwaniu na dobro, które
zwleka z nadejściem, ale czekać na nie, co więcej” – przygotować się na jego przybycie w duchu twórczej nadziei” – dodał Ojciec Święty.
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Najtrudniejsze chwile przeżywa ateista wtedy, kiedy czuje
się wdzięczny, a nie wie, komu
dziękować.”
/Clive Staples Lewis/

Pewien mężczyzna przychodzi do kościoła. Zagląda
do wszystkich konfesjonałów. Przechodzący właśnie obok
kapłan pyta: - Kogo pan szuka? - Mojego stałego spowiednika, księdza Jana. - Proszę pana, ksiądz Jan od pięciu lat nie
żyje.

Coś dla ducha…
„Tajemnica postępów”
Mistrz wciąż napominał swoich uczniów, że konieczne są nie tylko czyny, lecz w równej mierze
także umiejętność żywienia nadziei. Dla jednego z uczniów wskazówka ta była niezrozumiała i
poprosił o wyjaśnienie. Mistrz udał się z uczniem nad jezioro i wszedł razem z nim do łodzi. Następnie odepchnął łódź od brzegu, a gdy odpłynęli od niego spory kawałek, zaczął wiosłować
tylko jednym wiosłem. Łódź przestała posuwać się naprzód i wciąż kręciła się w kółko. – Ależ
co ty robisz?! – zawołał uczeń. – Żeby posuwać się naprzód, musisz używać dwóch wioseł! –
Słuszna uwaga – przytaknął mistrz. – Jedno wiosło to praca, drugie to nadzieja. Tylko ten, kto
łączy czyn z pełną nadziei tęsknotą, robi postępy i do czegoś dochodzi.
/Norbert Lehleitner/

