
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    07.12 Św. Ambrożego, bi07.12 Św. Ambrożego, bi07.12 Św. Ambrożego, bi07.12 Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła (wsp. oskupa i doktora Kościoła (wsp. oskupa i doktora Kościoła (wsp. oskupa i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)bowiązkowe)bowiązkowe)bowiązkowe)    
1530 + Stanisława Żywca int. pogrzebowa 
1600 + Romana Mariannę Kubickich, +Andrzeja Kubickiego z int. Ireny Kubickiej  
Wtorek 08.11 Niepokalane Poczę08.11 Niepokalane Poczę08.11 Niepokalane Poczę08.11 Niepokalane Poczęcie NMP (uroczystość)cie NMP (uroczystość)cie NMP (uroczystość)cie NMP (uroczystość)    
800 + Stanisława Genowefę Stachurów z int. Prokopów 
1200 + Franciszka Wojciechowskiego (r. śm) + Mariannę, Józefa Wojciechowskich  
1530 + Tadeusza, Antoniego Januszków + Stefanię Władysława, Edwarda Metryków z int. 

Januszkowej 
Środa 00009.129.129.129.12 Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni  
700 + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Jana Stanisława Węgrzynów, Mariannę, Józe-

fa Rabiejów z int. rodziny 
1600 + Wandę Kaczor int. pogrzebowa   
Czwartek    10.12 Dzień Powszedni10.12 Dzień Powszedni10.12 Dzień Powszedni10.12 Dzień Powszedni    
800 + Stanisława (1 r. śm) i Heleny Kasprzyków i zm. z rodziny Paradowskich, Korbanów  

i Bieleckich z int. Korbanowej 
1000 + Irenę Rabiej (r. śm) z int. rodziny  
1200 + Ryszarda Januszka, Kazimierza Januszka, Anielę Józefa Stachurów. Januszkowej 
1600 + Stefanię, Annę Władysława, Romana Zegadłów, Władysławę, Franciszka Pietsz-

czyków, + Stanisława Kruka z int. Kruków 
Piątek 11.12 Dzień Powszedni11.12 Dzień Powszedni11.12 Dzień Powszedni11.12 Dzień Powszedni    
1530 + Jana Wawrzeńczyka (r. śm) z int. żony z dziećmi 
1600 + Genowefę Daleszak ( 31 r. śm), wspomnienie Franciszka Daleszaka, Wawrzyńca 

Wójcika z int. syna z rodziną 
Sobota 12.12 NMP z Guadalupe (12.12 NMP z Guadalupe (12.12 NMP z Guadalupe (12.12 NMP z Guadalupe (wsp. dwsp. dwsp. dwsp. dowolne)owolne)owolne)owolne)    
700 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mikołaja na pierwszy roczek uro-

dzin od rodziców 
1600 + Jana Domagałę (r. śm) Mariannę, Stefana Domagałów z int. córki z rodziną 
Niedziela 13.12 III Niedziela Adwen13.12 III Niedziela Adwen13.12 III Niedziela Adwen13.12 III Niedziela Adwentu (Gaudete)tu (Gaudete)tu (Gaudete)tu (Gaudete)    
800 + Karola Tetelewskiego z int. rodziców i rodzeństwa 
1000 + Mariannę, Mariana Ignacego Bentkowskich, Władysława Domagałę z int. rodziny 
1200 + Marię, Michała Lewoniewskich  
1530 + Marianna Szałasa ( 7 r. Śm) Zofię, Mariana Szałasów z int. córki z rodziną 
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II Niedziela Adwentu 
6 grudnia 2009 r.  

Nr 2 (54) 
Godzina Łaski 

Matka Boża objawiając się w Montechiari we Wło-
szech, pielęgniarce Pierinie Gilli w święto Niepokala-
nego Poczęcia w 1947 r. powiedziała: "pragnę, aby 
każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obcho-
dzono uroczyście Godzinę Łaski dla całego świata. 
Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla 
duszy i ciała. Będą wielkie i liczne nawrócenia". 
„Pan, mój Boski Syn Jezus okaże niezmierzone mi-
łosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą modlić się za 
bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina Łaski 
została rozpowszechniona i cały świat się o niej do-
wiedział. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godzi-
ny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do 
kościoła, niech w południe modli się u siebie w do-
mu, a otrzyma ode mnie łaski". 

 

 

8 grudnia  
Niepokalane Poczęcie  

Najświętszej Maryi Panny 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Ba 5,1-9   /    Flp 1,4-6.8-11     Ewangelia:     Łk 3,1-6 
„Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestni-
kiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Liza-
niasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało 
słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jorda-
nem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze 
mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, 
drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże.” 

Komentarz… 
Święty Jan Chrzciciel, mówiąc o bardzo głęboko sięgającym chrzcie nawrócenia, po-
daje rękę królowi Dawidowi, wołającemu: „Z głębokości wołam do  Ciebie, Panie”(Ps 
130,1). Co to znaczy nawrócić się? Nawrócić się znaczy nie tylko odwrócić się od 
złego, paskudnego świata, by schować się przy Panu Bogu. Nawrócić się to zwrócić 
się do Boga po to, aby z Nim i poprzez  Niego odnaleźć cały świat. Poprzez Pana 
Boga, wiarę, Chrystusa i Ewangelię popatrzeć na całe życie i samego siebie, na 
wszystko, co mnie drażni, męczy, denerwuje i wydaje się złem.  /ks. Jan Twardowski/ 
 

 

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

Ekstra… 
× 8 grudnia – Dzień Kupca 



A w parafii… 
▪ W sobotę 5 ministrantów z naszej parafii otrzymało od ks. Biskupa błogosławieństwo lekto-
ratu.  
▪ W czasie adwentu zapraszamy na roraty – Mszę Św. sprawowaną ku czci Najświętszej Ma-
ryi Panny na godzinę 16.00. W ramach kazania słuchamy rozważań adwentowych Sługi Bo-
żego Jana Pawła II. 
▪ 10 grudnia zapraszamy na spowiedź adwentową, 11 grudnia księża odwiedzą chorych  
w domach. Przygotujmy się właściwie do Świąt Bożego Narodzenia. 

Objawione… 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

„Kiedy celebrans miał udzielić błogosławieństwa, Najświętsza 
Dziewica powiedziała: «Bądź uważna, skoncentruj się... Czyni-
cie jakiś dziwny gest, zamiast znaku Krzyża. Pamiętaj, że to 
błogosławieństwo może być ostatnim, jakie otrzymujesz w swo-
im życiu z rąk kapłana. Nie wiesz, czy – wychodząc stąd – 
umrzesz czy nie. Nie wiesz, czy będziesz miała jeszcze okazję 
przyjąć błogosławieństwo od innego kapłana. Te konsekrowane 
ręce udzielają ci teraz błogosławieństwa w Imię Najświętszej 
Trójcy, dlatego czyń znak Krzyża z takim szacunkiem, jakby to 
było ostatni raz w twoim życiu.» Ileż tracimy, nie rozumiejąc te-
go i nie uczestnicząc każdego dnia we Mszy św.! Dlaczego nie 
uczynić wysiłku, by rozpocząć dzień pół godziny wcześniej, aby 
pobiec na Mszę św. i otrzymać wszystkie błogosławieństwa, 
które Pan chce na nas wylać? Zdaję sobie sprawę z tego, że 
nie wszyscy, z powodu swoich obowiązków, mogą czynić to 
codziennie, ale mogliby – przynajmniej dwa lub trzy razy w ty-
godniu. Wielu opuszcza nawet Mszę św. niedzielną z błahych 
powodów: mają małe dziecko, dwoje lub dziesięcioro i dlatego 
nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Czy tak samo postępują, 
kiedy mają inne ważne obowiązki? Mogą przecież wziąć 
wszystkie dzieci lub iść na zmianę: mąż o jednej godzinie,  
a żona – o innej, aby wypełnić obowiązek wobec Boga. Mamy 
czas na studiowanie, na pracę, na rozrywki, na wypoczynek, 
ale nie mamy czasu, aby przynajmniej w niedzielę uczestniczyć 
we Mszy św.”                                  (z objawienia Cataliny Rivas) 

 

Maryja z Guadalupe 
Wizerunek Madonny  
z Gaudalupe powstał w 
sposób cudowny. Dla po-
twierdzenia objawienia 
miejscowy biskup kazał 
Juanowi Diego poprosić o 
jakiś znak. Były nim róże 
(w grudniu), które Meksy-
kanin zerwał a Maryja wło-
żyła je do jego płaszcza. 
Kiedy Diego rozwinął swą 
białą szatę, wysypując z 
niej kwiaty ukazał się na 
niej wizerunek Najświętszej 
Panny. Ten sam wizeru-
nek, który dziś można 
oglądać w Tepeyac, (Gua-
delupe). Na widok wize-
runku i róż biskup upadł na 
kolana, błagając o przeba-
czenie, że nie uwierzył od 
razu.  

KONKURS ŚWIĄTECZNY 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Redakcja 
SANCTUS zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie Świą-
tecznej Dekoracji Domu w Parafii Brzeziny. Wszystkich chęt-
nych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (można 
go znaleźć w tym numerze Sanctusa oraz w sklepach na tere-
nie parafii) i złożenie go do skrzynki w zakrystii Kościoła, lub do 
ks. Rafała Nowińskiego. Można również zgłaszać się drogą in-
ternetową poprzez e-mail: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com 
lub telefonicznie: 413114884 (Damian Zegadło), 507366455 
(Marianna Węgrzyn), 413119529 (Grzegorz Buras) - należy po-
dać imię i nazwisko zgłaszającego, adres domu oraz nr tel. Naj-
ładniejsze i najoryginalniejsze oświetlenia świąteczne zostaną 
wybrane 27 grudnia 2009 r. Na zwycięzców czekają nagrody. 
Zachęcamy wszystkich parafian z Brzezin, Kowali, Nidy i Pod-
wola do wzięcia udziału w konkursie.  

Boży człowiek…  -  św. Juan Diego (9 grudnia) 
Juan Diego urodził się w 1474 r. w wiosce Tlayacac, odległej o ok. 20 km 
od obecnej stolicy Meksyku. Rodzice dali mu indiańskie imię Cuauhtlatoat-
zin, które w języku Azteków znaczy "Mówiący Orzeł". Należał do najbied-
niejszej, a zarazem najliczniejszej klasy społeczności Azteków. Ciężko 
pracował na roli i zajmował się wyrabianiem mat w zamieszkanym przez 
plemię Nahua mieście Cuautitlan, zdobytym przez Azteków w 1467 r. Gdy 
państwo Azteków zostało podbite przez Hiszpanów Juan Diego wraz z żo-
ną Marią przyjęli w 1524 r. chrzest, prawdopodobnie z rąk hiszpańskiego 
misjonarza Indian, franciszkanina o. Torbio de Benavente. Otrzymał imię 
Juan Diego. Byli jednymi z pierwszych nawróconych Azteków. W kilka lat 
później, w 1529 roku, Maria zmarła, nie pozostawiając potomstwa. Po jej 
śmierci Juan Diego przeniósł się do swego wuja do Tolpetlac. Juan Diego 
był bardzo gorliwym chrześcijaninem. W każdą sobotę i niedzielę przemie-
rzał pieszo kilkanaście mil ze swojej wioski do kościoła, by uczestniczyć 
we Mszy Św. i katechizacji. Podczas jednej z takich wypraw, w sobotni po-
ranek 9 grudnia 1531 r., na wzgórzu Tepeyac objawiła mu się Matka Boża. 
Zgodnie z życzeniem Maryi, na wzgórzu wkrótce wybudowano kaplicę, w której umieszczono 
Jej cudowny wizerunek odbity na płaszczu Indianina. Juan Diego zamieszkał w pokoju, przy-
gotowanym dla niego obok świątyni. Spędził tam resztę życia, opowiadając przybywającym 
do sanktuarium pielgrzymom o objawieniach, wyjaśniając prawdy wiary i przygotowując wielu 
do chrztu. Zmarł 30 maja 1548 r. w wieku 74 lat i został pochowany na wzgórzu Tepeyac. 
Modlitwa: Św. Juanie Diego, Powierniku Maryi pomóż nam dojrzeć w naszym życiu Matkę  
i być Jej świadkami. 

Zamyśl się… 
„Najlepsza część życia 
ludzkiego to małe, bezi-
mienne i zapomniane ak-
ty dobroci i miłości.” 
      /William Wordsworth/ 

Uśmiech… 
Do Pinokia przyszedł Mikołaj. Rozdał wszystkim w domu prezenty 
i rozmawia z Pinokiem: - O! ...widzę, że nie cieszysz się z tego 
zwierzątka, które ci podarowałem. - Bo ja chciałem pieska albo 
kotka! - Niestety zabrakło! ...inne dzieci też nie dostały. - Ale ja się 
boję tego bobra! 

Wieniec adwentowy 
Wieniec upleciony z gałązek drzew iglastych ozdobiony cztere-
ma świecami, symbolizującymi cztery niedziele Adwentu. Za-
wiesza się go pod sufitem w domach i świątyniach lub ustawia  
w widocznym miejscu. Świece zapala się w kolejne niedziele 
Adwentu (najpierw jedną, potem dwie itd). Płomień świec ozna-
cza oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Jego pomysłodawcą 
był ewangelicki pastor Johann Hinrich Wicher. 

Coś dla ducha… 
„Pocieszenie” 

Mała dziewczynka wróciła do domu od sąsiadki, której ośmioletnia córeczka niedawno tra-
gicznie zmarła. - Po co tam chodziłaś? – spytał ojciec. - Żeby pocieszyć tą biedną panią. - 
Jesteś przecież taka malutka, w jaki sposób mogłaś ją pocieszyć? - Usiadłam jej na kolanach 
i płakałam razem z nią.  
Jeśli obok ciebie jest ktoś cierpiący, płacz razem z nim. Jeżeli jest ktoś szczęśliwy, śmiej się 
wraz z nim. Miłość patrzy i widzi, nasłuchuje i słyszy. Kochać to uczestniczyć – całkowicie – 
całym swym jestestwem. Kto kocha, ten odkrywa w sobie nieskończone pokłady pocieszenia 
i chęci współuczestniczenia w dobrych i złych przeżyciach. 
Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, gdy obejmujemy 
drugiego człowieka.                                                                                               Bruno Ferrero 

 


