
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    03.0103.0103.0103.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 + Genowefę, Leona, Kazimierza Baranów z int. Baranowskich 
Wtorek 04.01 Dzień Powszedni04.01 Dzień Powszedni04.01 Dzień Powszedni04.01 Dzień Powszedni    
700 Msza Święta 
Środa 05.0105.0105.0105.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 ks. Władysława Saletrę (r. śm)  
Czwartek    06.01 Uroczysto06.01 Uroczysto06.01 Uroczysto06.01 Uroczystość Objawienia Pańskiegość Objawienia Pańskiegość Objawienia Pańskiegość Objawienia Pańskiego    
800 + Annę Salomon, + Stefana, Tadeusza, Adama, Stanisława, Henryka Salamonów, He-
leny, Jana, Henryka Węgrzynów, Józefa Gibasa, Krzysztofa Lewickiego z int. rodziny  
1200 1) Stanisława Władysławę Kasperków z int. syna Józefa z rodziną 
     2) + Błażeja, Mariana Krajewskich z int. rodziny 
1530 + Zbigniewa Woźniaka (r. śm) z int. matki 
Piątek 07.0107.0107.0107.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1600 1) + Jana Mariannę, Stanisława Rozparów z int. Brzozów 
        2) Do Dzieciątka Jezus w pewnej intencji Agnieszki i Pawła 
Sobota 08.0108.0108.0108.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 Msza Święta 
Niedziela 09.0109.0109.0109.01 III Niedziela po Narodzeniu Pańskim III Niedziela po Narodzeniu Pańskim III Niedziela po Narodzeniu Pańskim III Niedziela po Narodzeniu Pańskim    
800 + Ryszarda Dąbrowskiego, + Janinę, Piotra Rabiejów, Tadeusza Rabieja z int. rodziny 
1000 Mariannę Kruk (9 r. śm) i 90 r. ur. Zygfryda Kruka do Dzieciątka Jezus z int. dzieci 
wnuków i wnuczków 
1200 Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu Mariana i Barbary 
Więcków z int. dzieci 
1530 + Władysława Nowaka (r. śm), Edwarda Nowaka, ks. Edwarda Nowaka z int. Nowa-
kowej 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Syr 24,1-2.8-12     /     Ef 1,3-6.15-18     Ewangelia:   J 1,1-18 
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku 
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było 
życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogar-
nęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świa-
dectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światło-
ścią, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświe-
ca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się 
przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, któ-
rzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się 
narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świa-
dectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy 
otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska  
i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony 
Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.” 

Komentarz… 
Ewangelia - radosna, oszałamiająca nowina. Bóg, który w Starym Testamencie był 
zawsze niedostępny, za wysoko, za daleko- zamieszkał pomiędzy nami. Che być  
w nas. Możemy się dziwić- przecież tyle jest zła na świecie. Bóg jest bardzo blisko, 
ale czy staramy się ujawnić Go w naszym życiu? Czy nie przeszkadzamy Mu działać?  

/ks. Jan Twardowski/ 
 
 
 
 

 

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

Modlitwa… 
Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten nowy rok. Nie wiemy, 
co on nam przyniesie, co nam w nim dasz. Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cier-
pienia? To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. Ty znasz początek, trwanie i kres naszego 
życia. Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności. Daj mi, Ojcze, trwać przy 
Tobie, iść wiernie drogą Twoich przykazań, abym poddany Tobie, w mocy Twojej spo-
kojnie, pokornie i ufnie czynił to, co się Tobie podoba. Amen. 

Ekstra… 
× 06.01 - Dzień Filatelisty 
× 09.01 - Dzień Ligi Ochrony Przyrody 



A w parafii… 
▪ 7 stycznia przypada pierwszy piątek miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi i uczestnictwa we 
Mszy Świętej o godzinie 16.00 
▪ 23 grudnia w Skalbmierzu odbył się pogrzeb śp. Józefa Pragnącego (Taty Księdza Pro-
boszcza), który zmarł w wieku 87 lat. Na mszy żałobnej uczestniczyła liczna grupa naszych 
parafian oraz reprezentacje straży pożarnych z parafii Brzeziny. Nie zabrakło także przed-
stawicieli lokalnych organizacji i instytucji. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Kilka wydarzeń 2010 

10.01– podczas Mszy św. w Kaplicy 
Sykstyńskiej papież ochrzcił 14 dzieci. 
29.03 – w Wielki Poniedziałek papież 
przewodniczył Mszy św. z okazji 5. 
rocznicy śmierci Jana Pawła II   
02.05 – Benedykt XVI w Turynie w 
związku z trwającym obecnie wysta-
wieniem na widok publiczny Całunu. 
09-11.06 – z udziałem ok. 15 tys. du-
chownych z całego świata w Rzymie 
uroczyście zamknięto Rok Kapłański 
16.10 – Papież przyjął na audiencji 
prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego; uczestniczył on w kanonizacji 
św. Stanisława Kazimierczyka 
20.11 - w bazylice św. Piotra papież 
wręczył insygnia kardynalskie 24 ar-
cybiskupom, biskupom i kapłanom, 
wśród nich metropolicie warszaw-
skiemu Kazimierzowi Nyczowi 
09.12 – w Watykanie przedstawiono 
nowe Muzeum Misyjne, które ma swo-
ją siedzibę w gmachu Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów. 

Kard. Kazimierz Nycz 
Benedykt XVI włączył kardynałów kreowanych pod-
czas konsystorza 20 listopada br. do poszczegól-
nych dykasterii. Metropolita warszawski, kardynał 
Kazimierz Nycz został członkiem Kongregacji ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, oraz ds. 
Duchowieństwa. Do Kongregacji ds. Kultu Bożego  
i Dyscypliny Sakramentów należy między innymi 
czuwanie nad przekładami ksiąg liturgicznych. Kon-
gregacja, we współpracy z innymi dykasteriami 
udziela dyspens od zobowiązań wynikających ze 
święceń kapłańskich i święceń diakonatu oraz dys-
pens od małżeństwa ważnie zawartego a niedopeł-
nionego. Ponadto nadaje tytuł bazyliki mniejszej. 
Została utworzona w 1588 r. przez papieża Sykstu-
sa V jako Święta Kongregacja Obrzędów. Obecnie 
jej prefektem jest Hiszpan, kard. Antonio Canizares 
Llovera. Kongregacja ds. Duchowieństwa zajmuje 
się kwestiami związanymi ze świętością a także 
formacją kapłanów diecezjalnych i diakonów. Stara 
się także o równomierne rozmieszczenie ducho-
wieństwa w świecie. Została ona utworzona w 1564 
roku w czasie trwania Soboru trydenckiego przez 
papieża Piusa IV pod pierwotną nazwą Kongregacji 
Soborowej. Obecnie prefektem tej kongregacji jest 
Włoch, kard. Mauro Piacenza.                 /za: ekai.pl/ 

W poszukiwaniu… 
Już w czwartek Święto objawienia Pańskiego popularnie 
nazywane Trzech Króli. Ci mędrcy przybyli do betlejem-
skiej stajenki by złożyć hołd Jezusowi, Ofiarowali Mu ka-
dzidło mirrę i złoto. Ktoś pomyśli, że mało dali ale cóż 
mogli dać Temu który i tak to wszystko stworzył. Jednak 
ci mędrcy są bardzo podobni do nas. Wyruszyli na spo-
tkanie Zbawiciela, nie widzieli go wcześniej ale wiedzieli, 
że jest, wiedzieli gdzie iść. Nie poszli z pustymi rękami 
lecz wzięli dary. Po drodze trafili do pałacu Heroda, ale 
poszli dalej szukać Dziecięcia. Przecież i my mimo, że 
nie widzieliśmy Boga wiemy że jest, drzwi Kościołów są 
otwarte zawsze dla ludzi. Całe życie podążamy w poszu-
kiwaniu Boga i podobnie jak mędrcy nie raz wchodzimy 
do „pałacy Herodów” ale z nich można zawsze wyjść i iść 
do Boga. Oby tylko nie stanąć przed nim z pustymi rę-
koma.                                                                         /KK/      

Boży człowiek…  -  św. Edward Wyznawca(5 stycznia) 
Edward urodził się około 1003 roku w Islip 
koło Oksfordu. Był synem króla Ethelreda II  
i normandzkiej księżniczki Emmy. Młodość 
spędził na wygnaniu w Normandii. W 1041 r. 
został wezwany do Anglii, a rok później 
wstąpił na tron Anglii, obejmując go po swo-
im bracie przyrodnim. Słynął z wielkiej po-
bożności. Jako król cieszył się miłością  
i szacunkiem swoich poddanych. Otaczał 
opieką ubogich, chorych i ułomnych. Tryb 
życia bardziej mniszy niż królewski dał mu 
przydomek "Wyznawca". Zmarł 5 stycznia 
1066. Pochowany został w katedrze west-
minsterskiej, którą ufundował i której budo-
wie poświęcił znaczną część swego życia,  
w kaplicy mieszczącej się za głównym ołta-
rzem. W ikonografii św. Edward przedsta-
wiany jest jako wysoki mężczyzna z brodą, 
w królewskim płaszczu. Czasami niesie cho-
rego. Podanie bowiem głosi, że sam brał 
niejednego z nich na plecy i zanosił do swo-
jego zamku. Czasem ukazywany jako rycerz 
w pełnej zbroi. Jego atrybutami są: anioł, 
berło królewskie, kubek, miecz, pierścień, 
postać trędowatego. Modlitwa: Boże, któryś 
świętego króla, Wyznawcę Twojego, chwałą 
wiekuistą ukoronować raczył, daj nam ła-
skawie, prosimy, tak go uczcić na ziemi, 
abyśmy z nim panować mogli w Niebie. 

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyje i królu-
je w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. 

Zamyśl się… 
„Cudowny jest świat Boży, ale człowiek za-
słania go sobie własną ręką.”     

/Baal Schem Weiss/ 

Uśmiech… 
Trzecia nad ranem. Do drzwi łomocze ksiądz 
z ministrantem: - Otwierać, mamy nakaz kolę-
dy! 

Coś dla ducha 
„Antycypacja” 

Dwie leciwe przyjaciółki były zbyt próżne, aby się przed sobą nawzajem przyznać, że niedo-
widzą. Zamiast tego wychwalały swoje dobre oczy i żadna z nich nie mogła się zdobyć na za-
kup okularów. Właśnie usłyszały, że na sąsiednim domu ma zostać umieszczona tablica 
upamiętniająca wielkiego muzyka, który mieszkał tam przez trzy lata jako student. Aby się 
przed sobą nawzajem nie zblamować, każda z osobna zasięgnęła języka, jakie to słowa będą 
widniały na tablicy. Mijając ów dom w drodze do pobliskiej parkowej kawiarni, gdzie spotykały 
się regularnie na kawie, obie panie zatrzymały się, niby to czytając znajdujący się na tablicy 
napis.  – Tu mieszkał sławny muzyk… - przeczytała na głos pierwsza, a druga uzupełniła: - 
Poniżej, o wiele mniejszymi cyframi podany jest rok urodzin i śmierci, a w prawym rogu wid-
nieje napis: „Burmistrz” i nazwa naszego miasta. Obu paniom przysłuchiwała się dziewczyna 
z sąsiedztwa i zawołała ze śmiechem:- Cóż tu jest do czytania, skoro jeszcze wcale nie ma tu 
tablicy!                                                                                                           /Norbert Lehleitner/ 

 


