
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 19.12 Dzień Powszedni 
1530 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 35-tą r. ślubu Tadeusza 
 i Ewy Sołtysów z int. dzieci 
1600 Do Św. Jana Marii Vianney’a o wstawiennictwo i błogosławieństwo Boże oraz po-
trzebne łaski w pracy kapłańskiej dla ks. wikarego Dariusza Millera  z okazji imienin  
Wtorek  20.12 Dzień Powszedni 
1600 + Antoninę Buras (1 r. śm.) i Wiesława Burasa (5 r. śm.) z int. Grzegorza z żoną 
Środa  21.12 Dzień Powszedni 
700 1) + Edwarda Śmietanę (27 r. śm.), Stefana Gubałę, Katarzynę, Kazimierza Śmietanów, 
Agnieszkę, Jana Kamizelów z int. rodziny 
     2)  Józefa Jana (1 r. śm.)  
Czwartek 22.12 Dzień Powszedni 
700 + Msza Święta  
Piątek  23.12 Dzień Powszedni 
700 + Jana Sochę z int. Sochowej  
730 + Bolesława, Józefa Kubickich, Mariana i Janinę Pobochów z int. rodziny 
Sobota  24.12 Dzień Powszedni 
700 + Krzysztofa Lewickiego z int. kolegów  
730 Msza w 15-tą r. ślubu Anny i Michała Dziewięckich 
2400 Pasterka za parafian żywych i zmarłych 
Niedziela  25.12 Narodzenie Pańskie 
800 + Karola, Władysława Tetelewskich, Zofię, Henryka Lechów z int. Tetelewskich 
1000 + Franciszka, Mieczysława i Ryszarda Kruków z int. rodziny 
1200 + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną 
1530 1) + Genowefę Nosek (r. śm.), Józefa Noska, z int. córki z rodziną 
        2) + Krzysztofa Lewickiego z int. rodziców  
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Twoja wola, wolą mą! 
  

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16   
                 Rz 16,25-27      
Ewangelia:    Łk 1,26-38 
„W szóstym miesiącu posłał Bóg 
anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dziewicy po-
ślubionej mężowi, imieniem Józef,  
z rodu Dawida; a Dziewicy było na 
imię Maryja. Anioł wszedł do Niej  
i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna 
łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona 
jesteś między niewiastami>. Ona 
zmieszała się na te słowa i rozwa-
żała, co miałoby znaczyć to po-
zdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: 
Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bo-
wiem łaskę u Boga. Oto poczniesz 
i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus. Będzie On wielki i bę-
dzie nazwany Synem Najwyższego, 
a Pan Bóg da Mu tron Jego praoj-
ca,  Dawida.  Będzie  panował  nad 

domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anio-
ła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwa-
ne Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna  
i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 
twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.” 
Komentarz… 
„Wtedy odszedł od Niej anioł”. Posłany przez Boga anioł wypełnił polecenie i odszedł. 
Tak można wytłumaczyć najprościej to zdanie. Jednakże jego odejście nie było po-
rzuceniem Matki Bożej. Anioł, odchodząc, spełnił swoje drugie posłannictwo: umożli-
wił Matce Bożej pozostanie sam na sam z Bogiem. Anioł nie może zastąpić człowieka 
w jego drodze do Boga. Człowiek musi sam, Se swoimi ludzkimi słabościami, trafić 
do Boga. Są takie chwile, kiedy opuszcza nas coś dobrego, jak anioł. Nagle przesta-
jemy się modlić, tracimy kogoś bliskiego, odchodzi zdrowie. Anioł, nawet wtedy, kiedy 
odejdzie, czuwa i dalej nas pilnuje. Przypomina matkę, która uczy dziecko chodzić. 
Najpierw trzyma je za ręce, a potem puszcza, ale wciąż patrzy, czy dziecko się nie 
przewraca.                                                                                  /ks. Jan Twardowski/ 
 
 
 
 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Józefa Ka-
sperka z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 20.12 -  Dzień Ryby 
× 23.12 -  Światowy Dzień Snowboardu 



A w parafii… 
▪ Siostra Bronisława Socha ofiarowała naszej parafii stułę maryjną, która należała do ks. 
Kard. Andrzeja Marii Deskura. Dziękujemy bardzo za ten dar. 
▪ W ostatnią środę w naszej parafii odbył się dzień spowiedzi adwentowej. Homilie na 
mszach świętych głosił franciszkanin ojciec gwardian z Chęcin.  
▪ Redakcja pisma SANCTUS pragnie złożyć ks. Dariuszowi z okazji imienin najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego oraz obfitości łask potrzebnych 
w pracy duszpasterskiej. 
▪ W najbliższą sobotę przypada Wigilia Bożego Narodzenia. To piękny czas, kiedy spotyka-
my się wspólnie przy stole w kręgu rodzinnym. Zapraszamy później wszystkich parafian na 
uroczystą mszę św. - pasterkę o godz. 24.00. W niedzielę i poniedziałek świętujemy zaś uro-
czystość Bożego Narodzenia. Wierzymy, że nie będzie w naszej parafii osoby, która by w ten 
czas nie uczestniczyła w Eucharystii. 
Do poczytania… 
„Jezus Chrystus. Biografia” Petera Seewalda, niemieckiego dziennikarza i publicysty, autora 
bestsellerowego wywiadu rzeki z Benedyktem XVI pt. „Światłość świata. Kościół i znaki cza-
su” ukazała się po polsku nakładem krakowskiej oficyny „Rafael”. Po jej przeczytaniu Bene-
dykt XVI powiedział krótko: „Świetna książka o Jezusie Chrystusie”. Chcąc napisać biografię 
Jezusa Chrystusa Peter Seewald wyruszył w podróż do Izraela i Palestyny, aby tam na pod-
stawie rozmów z mieszkańcami Ziemi Świętej, nazywanej piątą Ewangelią, w oparciu o rela-
cje biblijne, starożytne źródła, m.in. „Dawnych dziejów Izraela” Józefa Flawiusza i tekstów  
z Qumran i apokryfów, stworzyć Jego fascynujący obraz. Żywym, reporterskim językiem opi-
suje dzieje Jezusa począwszy od narodzin w Betlejem aż do ukrzyżowania na Golgocie 
 i spotkania z uczniami w drodze do Emmaus.  
Znalezione… 
„Młoda narzeczona rozchorowała się na ospę zanim 
weszła do chaty swego przyszłego męża. Ten zaś 
powiedział: - Bolą mnie oczy. – a później - Ośle-
płem. – Zaprowadzono mu żonę do chaty. Kiedy 
umarła po dwudziestu latach małżeństwa, jej mąż 
otworzył oczy. Gdy go zapytano o przyczynę tego 
‘cudownego wyzdrowienia’, odrzekł: - Nie byłem 
ślepy, ale udawałem, żeby się moja żona nie zamar-
twiała na myśl, że oglądam ją oszpeconą chorobą.” 
/„Smak życia”/ 

Porzekadła… 
« Gdy w dzień Adama i Ewy mróz  
i pięknie, zima wcześnie pęknie. 
« Na Adama, Ewy czas przyszyć cho-
lewy. 
« Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń  
i luty po nich następują. 
« W dzień Adama i Ewy daruj bliźnie-
mu gniewy. 
« Jakiś w wigilię, takiś cały rok 
« Suchy grudzień – sucha wiosna i lato 

Zakonnie… 
Elżbietanki z Cieszyna – zajmują się pielęgnowaniem chorych w szpitalach i domach prywat-
nych oraz wszechstronną pracą w duszpasterstwie parafialnym. Charakterystyczną drogą 
realizacji powołania do świętości jest w zgromadzeniu pełnienie miłosierdzia chrześcijańskie-
go na wzór patronki św. Elżbiety Węgierskiej, która służyła Bogu w bliźnich. Praca sióstr św. 
Elżbiety jest samarytańską służbą wyrosłą z Ewangelii. Przy posługiwaniu chorym siostry 
przejawiają troskę o kształtowanie ducha podopiecznych poprzez dostarczanie odpowiedniej 
lektury, przywołanie kapłana, zachętę do korzystania z sakramentów, wręczanie drobnych 
upominków z okazji świąt. Elżbietanki z Cieszyna prowadzą także dom pomocy społecznej 
dla osób starszych i przewlekle chorych, organizują dla dzieci z rodzin rozbitych i alkoholików 
kolonie charytatywne. Prowadzą również ochronkę dla dzieci biednych i z rodzin rozbitych  
i patologicznych. Zgromadzenie powstało w 1622 r. w Niemczech, w Polsce jest od 1736 r. 
Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety Trzeciego Zakonu Regularnego Święte-
go Franciszka                                                                                                            /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Wiktoria (23 grudnia) 
Wiktoria pochodziła z Sabiny pod Rzymem. 
Podanie głosi, że miała siostrę Anatolię. 
Obie były zaręczone: Wiktoria z Eugeniu-
szem, Anatolia z Aureliuszem. Obie ślubo-
wały czystość. Umocnił je w tych postano-
wieniach Anioł, który powiedział: "Jest miej-
sce na dziewictwo, czystość i małżeństwo, 
z tym, że dziewictwo to złoto, czystość 
(niewinność) - srebro, małżeństwo - brąz". 
Dziewczęta wybrały "złoto", co spowodowa-
ło agresję narzeczonych, którzy wydali je 
rzymskim władzom. W 18 grudnia 253 r. 
Wiktoria zginęła śmiercią męczeńską - zo-
stała przebita mieczem. Kult jej jest wcze-
sny i on świadczy o historycznym istnieniu 
Świętej, chociaż dokumenty o niej zaginęły, 
jak tyle innych. Najstarszy jej wizerunek 
widnieje w jednej z mozaik w Rawennie, w 
kościele Św. Apolinarego (w. VI). To świad-
czy, że kult jej musiał być żywy, skoro zna-
lazł swoje potwierdzenie aż w odległej od 
Rzymu Rawennie. Wzmiankę o Świętej 
spotykamy również w dziele Adelhelma . 
Jej relikwie znajdują się w Subiacco i w Ło-
wiczu, w kolegiacie Matki Bożej Wniebo-
wziętej. Otrzymał je od papieża Urbana VIII  
i uroczyście wprowadził arcybiskup gnieźnieński, Henryk Firlej, w 1625 roku. Modlitwa: Boże, 
któryś świętą Wiktorię i Anatolię zarazem cnotą dziewictwa i koroną męczeńską za wiarę 
przyozdobić raczył, spraw pokornie przez ich zasługi, prosimy, abyśmy w czystości duszy  
i niezachwianej wierze wytrwale Ci służąc, wraz z nimi chwalili Cię na wieki w Niebie. Przez 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 
Zamyśl się… 
„W jednym tylko przypadku rada nie 
zawadzi: W jakim? – Gdy się poko-
ra u mądrości radzi.” 
                           /Adam Mickiewicz/  

Uśmiech… 
- Halo, taxi?  - Tak. - Czy zawieziecie mnie do stolicy 
Niemiec? - No coś pan? Wie pan, jak daleko leży Ber-
lin?  - Oooo, stolica Niemiec - Berlin... Sześć liter... pa-
suje! 

Coś dla ducha… 
„Dobrze pomyślane” 

Pewien człowiek rozwinął w sobie skłonność do uprawiania krytykanctwa w stosunku do 
wszystkich i wszystkiego. Stale miał powód do gderania. Nie podobało mu się to albo znów 
tamto. I najczęściej miał zaraz w pogotowiu parę ulepszających propozycji. Pewnego dnia 
zauważył, że z cienkiej łodyżki wyrasta duża dynia. – Jak to jest głupio pomyślane – zawołał 
– by na tak drobnym pędzie rosła potężna dynia! Gdybym ja stworzył świat, to potężne dynie 
rosłyby na potężnych dębach, zamiast tych małych żołędzi, których na nich prawie wcale nie 
widać. Wyczerpany wysiłkiem rozmyślania nad swym wspaniałym pomysłem, spoczął w cie-
niu starego dębu, który zainspirował go do tego rozważania. Zamknął właśnie oczy, aby uciąć 
sobie drzemkę, kiedy coś pacnęło go w głowę. To żołądź spadł z drzewa. Pocierając bolejące 
miejsce, pomyślał: „Bogu dzięki, że na dębach nie rosną dynie”. 

 


