OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 26.12 Św. Szczepana pierwszego męczennika (święto)
800 + Zofię, Jana Woźniczków, Szczepana, Antoninę Rutkowskich, Zofię Woźniczko z int.
rodziny
1000 + Jana Kubickiego (r. śm.)
1200 Henryka Bębacza z int. rodziny
1530 + Stefanię, Jana Kruków, Stanisławę, Józefa Korbanów z int. Jaszczyków
Wtorek 27.12 Św. Jana Apostoła i Ewangelisty (święto)
1530 Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 55 r. ślubu Barbary
i Władysława Szałasów z int. Stachurów z dziećmi
1600 + Edwarda Władyszewskiego, Mariannę, Mariana, Adama Kubickich z int. rodziny
Środa 28.12 Św. Młodzianków, męczenników (święto)
700 + Anielę, Ludwika Władyszewskich, Jerzego, Tomasza Władyszewskich z int. Władyszewskich
Czwartek 29.12 V dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
700 + Mariannę Tkacz z int. syna
730 + Krystynę Kasperek, Zdzisława i Bogdana Szałasów z int. żony
Piątek 30.12 VI dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
700 + Henryka Stachurę z int. matki
Sobota 31.12 VI dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
700 Mariannę. Władysława, Edwarda Machulskich, Antoniego, Mariana Materków i Krystynę Woś z int. rodziny
1600 Msza Święta na zakończenie roku
Niedziela 01.01 Niedziela Świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
800 + Mieczysława Malickiego z int. Malickiej
1000 Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 30-tą r. ślubu Wandy i Janusza Kurtów z int. dzieci
1200 + Mieczysława Stachurę z int. wnuczki z rodziną
1530 + Mieczysława Gruszczyńskiego, Irenę Jerzego Gruszczyńskich z int. rodziny
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Zofię Pobocha
z Radkowic, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †
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Boże Narodzenie
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Słowo Boże na dziś…

Czytania: Iz 62,1-5
Dz 13,16-17.22-25
Ewangelia: Mt 1,1-25
„(…) 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, lecz nie zbliżał się
do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Ekstra…

Komentarz…

× 28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Całowania
× 31 grudnia – Sylwester

„Słowo ciałem się stało” to znaczy, że Bóg, stając się Człowiekiem, wypowiedział się
słowami Pana Jezusa, Jego Ewangelią i życiem. Bóg, który jest poprzez Jezusa na
co dzień w naszym życiu. Można Go wchłonąć w siebie w Komunii Świętej, można
słuchać Jego Ewangelii, można z Nim razem przebywać na modlitwie. Jezus jest
z nami, ale czy my jesteśmy z Nim? Święty Jan Vianney radził, żeby choć trzy razy
dziennie zapytywać siebie: czy ja jestem z Panem Jezusem. Kto jest z Nim? Odpowiedź jest bardzo trudna, bo nie tylko grzechy nas od Niego oddzielają, ale zmęczenie, praca, codzienność. Myślę jednak, że wtedy jesteśmy z Nim, jeśli stale się do
Pana Boga nawracamy.
/ks. Jan Twardowski/
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A w parafii…

Boży człowiek… - św. Jan Apostoł (27 grudnia)

▪ Dziś przeżywamy uroczystość Bożego Narodzenia. Wspominamy dzień, kiedy Bóg stał się
dla nas człowiekiem. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły!
▪ Pielgrzymi wyjeżdżający z naszej parafii do różnych sanktuariów w Polsce zakupili do kościoła 2 alby dla kapłanów, stułę, oraz 3 palki. Dziękujemy wszystkim za ten piękny dar,
a pani Irenie Goli życzymy dużo sił w organizowaniu kolejnych wyjazdów.
▪ W dniach 21-22 grudnia młodzież z naszej parafii dekorowała kościół z okazji świąt. Dzięki
tej wielogodzinnej pracy wnętrze świątyni, jak co roku, otrzymało piękny wystrój. Składamy
serdeczne podziękowania wszystkim młodym, którzy pomagali przy pracach, a także ks. Dariuszowi Milerowi, p. Bogdanowi Kaczorowi, p. Katarzynie Gruszczyńskiej, p. Agacie Kurdek,
p. Ewie Wojcieszyńskiej, p. Renacie Giemza i p. Stefanowi Kubickiemu.
„Nie było miejsca dla Ciebie…”
Porzekadła…
« Boże Narodzenie po wodzie, Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby nikt nie
Wielkanoc po lodzie.
czuł się samotny i niepotrzebny. Bóg stając się człowiekiem,
« Na Boże Narodzenie weseli
pokazał jak wielką jesteśmy wartością. Nie żałujmy chwili
się wszystko stworzenie.
« Dzień sylwestrowy pokaże na rozmowę i przebywanie z drugą osobą. Najcenniejsze,
czas lipcowy.
co możemy dać to miłość i czas. Niech nigdy tego nie za« Na Świętego Sylwestra
braknie także i dla nas.
mroźno, zapowiedź na zimę
życzy Redakcja Pisma Parafialnego Sanctus
groźną.

Jan był prorokiem, teologiem i mistykiem. Był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego. Początkowo uczeń Jana Chrzciciela, Jan razem ze św. Andrzejem
poszedł za Jezusem. Jan pracował jako rybak. O jego zamożności świadczy, że miał własną łódź i sieci. Niektórzy sądzą, że dostarczał ryby na stół arcykapłana - dzięki temu być
może mógł wprowadzić Piotra na podwórze arcykapłana po
aresztowaniu Jezusa. Ewangelia odnotowuje obecność Jana
podczas Przemienienia na Górze Tabor, przy wskrzeszeniu
córki Jaira oraz w czasie konania i aresztowania Jezusa w
Ogrodzie Oliwnym. Św. Jan zostaje wyznaczony ze św. Piotrem, aby przygotowali Paschę wielkanocną. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jan spoczywał na
piersi Zbawiciela. Tylko św. Jan pozostał do końca wierny Panu Jezusowi. Wytrwał pod krzyżem. Dlatego Chrystus z krzyża powierza mu swoją Matkę, a Jej - Jana jako przybranego syna. Po zmartwychwstaniu Jan przybywa razem ze św. Piotrem do grobu, gdzie "ujrzał i uwierzył", że Chrystus żyje. W Dziejach Apostolskich św. Jan występuje jako nieodłączny na początku towarzysz św. Piotra. Obaj idą do świątyni żydowskiej na modlitwę i dokonują u jej
wejścia cudu uzdrowienia paralityka. Jan z Piotrem został delegowany przez Apostołów dla
udzielenia sakramentu Bierzmowania w Samarii. Razem przemawiali do ludu, zostali pojmani
i wtrąceni do więzienia. Przebywał przez wiele lat w Jerozolimie, potem w Samarii, następnie
w Efezie. W Efezie napisał Ewangelię i trzy listy apostolskie. Wynika z nich, że jako starzec
kierował niektórymi gminami chrześcijańskimi w Małej Azji. Z Apokalipsy natomiast dowiadujemy się, że były to: Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. Według
podania, cesarz Nerwa (96-98) miał uwolnić św. Jana z wygnania. Apostoł wrócił do Efezu,
gdzie zmarł niebawem ok. 98 roku. Jako jedyny z apostołów zmarł śmiercią naturalną. Jan
jest patronem Albanii i Azji Mniejszej; ponadto aptekarzy, bednarzy, dziewic, zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem: introligatorów, kopistów, kreślarzy, litografów, papierników, pisarzy oraz owczarzy, płatnerzy, skrybów, ślusarzy, teologów, uprawiających winorośl
oraz wdów. Modlitwa: Przez wstawiennictwo św. Jana prosimy Cię Panie, naucz nas kochać
Cię tak bardzo jak Twój umiłowany uczeń. Amen

Podsumowanie renowacji nagrobków
Dnia 8 grudnia 2011 roku odbył się odbiór prac konserwatorskich przy nagrobkach na
naszym cmentarzu. Zakończyło to roboty renowacyjne finansowane z pieniędzy uzbieranych podczas zeszłorocznej Kwesty na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach.
Część funduszy pochodziła od uczestników spotkań „Brzezińskie Rody, którzy również
zechcieli wesprzeć tę inicjatywę. Prace renowacyjne przy nagrobkach Tomasza Rabieja (1886 r.), Antoniego Rabieja (1918 r.) oraz Stanisława Malickiego (1912 r.) wykonał
p. Wacław Piotrowicz pod nadzorem konserwatorskim p. Wojciecha Szczurka.
W tym roku został także odnowiony żeliwny krzyż na drewnianym postumencie znajdujący się na cmentarzu przykościelnym. Prace bezpłatnie wykonali p. Ryszard Gil,
p. Marek Praszkiewicz oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola
wraz z innymi mieszkańcami. Do tej pory udało się już odnowić 12 nagrobków na naszym zabytkowym cmentarzu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w te prace.
Komitet Odnowy Kościoła Parafialnego w Brzezinach

Zakonnie…
Eucharystki – ich powołaniem jest oddawanie szczególnej czci Chrystusowi w Najświętszym
Sakramencie i szerzenie tej czci w każdym środowisku. Siostry nauczają także życia chrześcijańskiego i wychowują według zasad wiary katolickiej dzieci i młodzież. Szerzeniem ducha
nauki Chrystusowej zajmują się zwłaszcza w środowiskach zaniedbanych. Zgromadzenie
stara się zaszczepić życie sakramentalne, a szczególnie eucharystyczne w każdym środowisku. Realizuje swoje cele głównie przez współpracę z duchowieństwem parafialnym w jego
służbie duszpasterskiej oraz przez podejmowanie takich form działalności, które umożliwiają
wpływ apostolski na środowisko. Do form tych należy: katechizacja dzieci i młodzieży, przygotowywanie grupowe i indywidualne do sakramentów, organizowanie zespołów parafialnych, prowadzenie grup dziewcząt i kobiet, organizowanie rekolekcji i dni skupienia, podejmowanie opieki nad chorymi i ubogimi na terenie parafii, służenie wspólnotom parafialnym
w charakterze organistek, zakrystianek, sekretarek itp. Zgromadzenie założył bł. Jerzy Matulewicz w 1923 r. na Wileńszczyźnie. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa
w Eucharystii.
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Od fałszywej skromności Wnuczek po raz pierwszy wiezie po mieście swoją babcię salepsza prawdziwa zarozu- mochodem. Co chwila zmienia biegi. - Słuchaj wnusiu - mówi po
miałość”
/Karol Bunsch/ pewnym momencie babcia - może ja ci będę mieszała benzynę?

Coś dla ducha…
„Douczeni”
Jeden z licznych uczniów, którzy skupiali się wokół mistrza, podejrzewany był o to, że jest
złodziejem. Oskarżenie doniesiono mistrzowi, jednak ten nie ustosunkował się do zaistniałego problemu. Jakiś czas później uczeń ów został przyłapany na kradzieży. Teraz podejrzanie
stało się faktem. Uczniowie oczekiwali, że mistrz pociągnie sprawcę do odpowiedzialności.
Ale on znów nic nie poczynił w tej sprawie. Wówczas oburzeni uczniowie wystosowali do mistrza petycję, prosząc go, aby w końcu ukarał złodzieja, gdyż w przeciwnym wypadku wszyscy odejdą. Tak więc mistrz zwołał do siebie uczniów i powiedział: - Wy, którzy się oburzacie,
jesteście mądrymi uczniami, bo zrozumieliście, co jest słuszne, a co słuszne nie jest. Możecie
więc odejść, jeśli uważacie, że już niczego się tu nie nauczycie. Nikt was nie zatrzymuje.
Lecz ten wasz biedny kolega nie potrafi jeszcze odróżniać tego, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Kto go zatem pouczy, gdy ja tego nie uczynię? Jeśli chcecie, idźcie, ale jego zostawię przy sobie. Łzy wstydu oczyściły duszę złodzieja, a pokora napełnia pokojem serca oburzonych.
/Norbert Lechleitner/

