
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 30.12 Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego 
700  + Bartosza Dziewięckiego od uczestników pogrzebu 
Wtorek  31.12 Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego 
700 + Mariannę, Władysława, Edwarda Machulskich, Mariannę, Antoniego Materków, 
Krystynę Woś z int. rodziny  
2400 msza święta na zakończenie roku 2013 w intencji parafian   
Środa  01.01 Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Uroczystość)  
800 + Mieczysława Malickiego 
1000+ Tadeusza Grabowskiego (18 r. śm.) od syna Marcina z rodziną  
1200 za parafian  
1600 Do SPJ i MB z prośbą o dalsze bł. Boże w życiu w 18-tą r. urodzin Darii z int. babci, 
rodziców i siostry     
Czwartek 02.01 Dzień Powszedni 
700 + Jana, Mariannę, Stanisława Rozparów, Edwarda Brzozę z int. Brzozy  
Piątek  03.01 Dzień Powszedni 
700 + Genowefę Baran z int. syna z rodziną 
1600 + Mieczysława, Irenę, Jerzego Gruszczyńskich – zam. rodzina   
Sobota  04.01 Dzień Powszedni  
700  O Boże Błogosławieństwo dla Angeliki – zam. rodzice i rodzeństwo  
730 + Annę, Stefana, Tadeusza, Adama, Stanisława, Henryka Salamonów, Helenę, Jana, 
Henryka Węgrzynów, Kazimierę, Józefa Gibasów, Krzysztofa Lewickiego z int. rodziny    
Niedziela  05.01 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim  
800 + Edwarda, Władysława Nowaka z int. rodziny 
1000  Msza Święta za parafian 
1200 + Genowefę Pietszczyk zam. dzieci z rodziną 
1600 + Stanisława Śmietanę (1 r. śm.), Stefanię z int. Stanisława Kuty z rodziną   
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Komentarz… 
„Zaświecić świeczki na choin-
ce, rozłożyć pod nią wszystkie 
przysłane życzenia, nastawić 
płytę z kolędami, zapomnieć, 
że za oknem ciemno i mróz, 
wtulić się w gałęzie drzewka, 
wpatrzeć się w jego blaski, 
światła, kolory i wędrować wraz 
z Maryją i Józefem do Betle-
jem, wędrować wraz z trzema 
Mędrcami do Świętej Rodziny  
i jak dziecko uwierzyć – jak 
wtedy, gdy byłeś dzieckiem – 
że miłość jest możliwa, że 
wierność jest możliwa, że po-
święcenie jest możliwe, że bez-
interesowność jest możliwa. Bo 
zaraz trzeba będzie wstać spod 
choinki, zgasić świeczki i wyjść 
w ciemność i mróz.  

/M. Maliński/ 

 
Boże umacniaj 
nasze rodziny 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Syr 3, 2-6. 12-14   /   Kol 3, 12-21    Ewangelia:    Mt 2, 13-15. 19-23 
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie 
szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się 
do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan po-
wiedział przez proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego». A gdy Herod umarł, oto Józefowi 
w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do 
ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął 
Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Arche-
laus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał 
się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić 
słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem». 
 
 
 
 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Władysława 
Króla z Brzezin i Bartosza Dziewięckiego z Nidy, którzy odeszli do domu Ojca. 
Niech odpoczywają w pokoju † 

Kolęda… 
- 30.12 (pndz) od godz. 9.00, Nida od nr 1 do 33, z dwóch stron do siebie 
- 31.12 (wt) od godz. 9.00, Nida od nr 34 do 74, z dwóch stron do siebie 
- 02.01 (czw) jeden ksiądz od godz. 9.00 Nida Łaziska od nr 88 do 76, drugi ksiądz od 
godz. 15.00 Nida od nr 76 do 88, do siebie 
- 03.01 (pt) jeden ksiądz od godz. 9.00 Zbrzańskie Chałpki, Lurowizna 
- 04.01 (sb) od godz. 9.00 jeden ksiądz Brzeziny ul. Przemysłowa, Bajkowa, Nad Zale-
wem, drugi blok kolejowy, spółdzielczy w stronę ul. Nad Zalewem 



A w parafii… 
▪ W ostatnim czasie w naszym kościele została zawieszona kotara na drzwiach wejściowych 
do kościoła, która ma na celu zatrzymywanie ciepłego powietrza we wnętrzu świątyni. 
▪ Symboliczne Światło z groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem w niedzielę 22 grudnia 
przywędrowało do naszej parafii. Delegacja harcerzy z Próbnej Kieleckiej Drużyny Harcer-
skiej w Brzezinach przekazała zapalony lampion księdzu wikariuszowi na mszy świętej o go-
dzinie 10. Tegorocznym hasłem akcji były słowa "Wyjdź z cienia - Pokaż dobro".            /PM/ 
▪ Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia w naszym kościele trwały prace przy deko-
racji kościoła. Zaangażowane w nie było ok. 30 osób młodszych i starszych. Oprócz udeko-
rowania choinek zajęli się przygotowaniem szopki. W jej wystroju w tym roku pojawił się obóz 
pasterski z namiotem i pasterzami, którym dobrą nowinę o narodzeniu Mesjasza objawia 
anioł. Po przeciwnej stronie stajenki jest natomiast obóz orszaku trzech króli, którzy zmierza-
ją by pokłonić się Jezusowi. W krajobrazie możemy odnaleźć również studnię, stanowisko 
pracy drwala, drewniane beczki czy worki ze zbożem. Dzieciątko, które delikatnie kołysze się 
w żłóbku, oprócz Maryi i Józefa, adorują aniołowie i zwierzęta. Na niebie świeci gwiazda 
wskazująca miejsce, gdzie narodził się Bóg.  
W tym roku Nowonarodzonego Jezusa w brzezińskim kościele wita także żywy kucyk o imie-
niu Wojtek, który jest prawdziwą atrakcją dla młodszych ale także i starszych parafian. Wie-
rzymy, że żywe zwierzątko będzie pojawiało się w naszej szopce już co roku. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace dekoracyjne w kościele. Niech Do-
bry Bóg błogosławi im i odwdzięczy się za ich poświęcony czas, pracę i trud. 
▪ 24 grudnia o północy w naszym kościele tradycyjnie została odprawiona pasterka. Tę uro-
czystą mszę świętą koncelebrowali ksiądz proboszcz Józef Knap oraz ksiądz rodak Tadeusz 
Wojda SAC. Eucharystię poprzedził wspólny śpiew kolęd oraz Nowenny do Dzieciątka Jezus. 
Msza rozpoczęła się procesjonalnym wejściem do kościoła, w którym wniesione zostały 
Ewangeliarz oraz figurka Jezusa. Obrazowało to cytat z Pisma Świętego, który mówi o naro-
dzeniu Chrystusa: „A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Homilię podczas 
pasterki wygłosił ks. wikariusz Dariusz Miler. Po mszy świętej Nowonarodzonego w żłóbku ze 
śpiewem pastorałek adorowała schola parafialna. 
▪ 24 grudnia minęła 115 rocznica śmierci św. Charbela Makhloufa - duchownego maronickie-
go, mnicha, pustelnika, uzdrowiciela. Tego właśnie dnia do naszego kościoła dotarły jego re-
likwie. Miały do pokonania długą drogę, bo nasza parafia otrzymała je z Zakonu św. Marona 
w Annaya. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli sprowadzić relikwie tego świętego do na-
szej parafii, szczególnie pielgrzymom, którzy przywieźli je z Libanu. Wierzymy, że kult św. 
Charbela u nas będzie żywy i trwały. To kolejny patron, który będzie orędował za brzezińską 
parafią. Zachęcamy do poznania biografii tego wyjątkowego świętego. Uroczyste wprowa-
dzenie jego relikwie do naszej świątyni nastąpi w 2014 roku. Św. Charbelu módl się za nami! 
▪ Przypominamy o zmianie godziny niedzielnej mszy popołudniowej. Od nowego roku zaw-
sze będzie odprawiana o godz. 16.00 
Tu es Petrus… 
42. Św. Bonifacy I (29.XII.418-4.IX.422) Na papieża został wybrany przez rzymskich kapła-
nów 28 grudnia 418. Diakoni Rzymu jednak już poprzedniego dnia wybrali antypapieża Eula-
liusza, (27 grudnia 418). Dla rozstrzygnięcia ważności wyboru obu papieży cesarz zwołał do 
Rawenny synod, na który Eulaliusz jednak nie przybył; przeciwnie, wyprawił się do Rzymu, 
by zająć Lateran siłą. W roku 419 został wypędzony z Rzymu. 3 kwietnia 419 cesarz opowie-
dział się po stronie Bonifacego; tak więc Eulaliusza uważa się za antypapieża. Na życzenie 
Bonifacego ogłosił cesarz prawo, według którego przy niezgodnym wyborze papieża żaden  
z wybranych nie może zostać papieżem, trzeba natomiast przeprowadzić nowe wybory. Pra-
wa tego jednak nigdy nie zastosowano w praktyce. Papież dążył do tego, aby — inaczej niż 
na Wschodzie — Kościół rzymski uchronił się przed silnym wpływem cesarza Bizancjum. 
Najważniejszym z wydanych przez Bonifacego I dokumentów jest List do Rufusa bpa Tessalii 

Boży człowiek…  -  św. Egwin (30 grudnia) 
Egwin urodził się w VII w. Kształcił się u benedyktynów w Wor-
cester. Tam został mnichem, a potem kapłanem. W 693 r. po-
wołano go na biskupstwo w rodzinnym mieście. Stał się refor-
matorem życia kościelnego. Bronił świętości małżeństwa, sta-
wał w obronie sierot i wdów. Był doradcą Eldera, króla Mercji, 
jego syna Kenreda oraz Offy I, króla wschodnich Sasów. Pod-
czas pobytu w Rzymie otrzymał od papieża zgodę na rezygna-
cję z biskupstwa. W ostatnich latach życia pełnił obowiązki opa-
ta w założonym przez siebie opactwie w Evesham. Osiedlenie 
się tam było poprzedzone objawieniem Maryi, która powiedziała 
Egwinowi, gdzie chce mieć swój klasztor. Zmarł 30 grudnia 717 
r. Po śmierci dokonał wielu cudów: przywracał wzrok i słuch, 
uzdrawiał chorych. W ikonografii św. Egwin przedstawiany jest 
w stroju biskupim, w ręku ma rybę, która w pyszczku trzyma 
klucz. Modlitwa: Boże, Ojcze Nasz, pokornie Cię prosimy, aby-

śmy od św. Egwina nauczyli się żyć w wierze i dobroci i miłować swoich braci i siostry. Amen 
Intencja różańcowa na styczeń: 

Intencja ogólna: Aby był promowa-
ny autentyczny rozwój gospodar-
czy, szanujący godność wszystkich 
ludzi i wszystkich ludów. 
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie 
różnych wyznań mogli podążać do 
jedności, której pragnie Chrystus. 

Zamyśl się… 
„Najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w któ-
rym się nie śmiał.”                         /Nicolas de Chamfort/ 
Uśmiech… 
Pani od Biologii pyta Kazia: - Wymień mi pięć zwierząt 
mieszkających w Afryce! Na to Kazio: - Dwie małpy  
i trzy słonie. 

Coś dla ducha… 
„Tam gdzie jest miłość” 

Pewna kobieta podlewała rośliny w swoim ogrodzie, kiedy zobaczyła trzech staruszków,  
z wypisanymi na twarzy latami doświadczeń, którzy stali naprzeciw jej ogrodu. Ona nie znała 
ich, więc powiedziała: - Nie wydaje mi się, abym was znała, ale musicie być głodni. Wejdźcie, 
proszę, do domu i zjedzcie coś. - Oni odpowiedzieli: - Nie ma w domu męża? - Nie, odpoczy-
wa, nie ma go w domu. - W takim razie nie możemy wejść - odpowiedzieli. Przed zmierz-
chem, kiedy mąż wrócił do domu, kobieta opowiedziała mu to, co się zdarzyło. - A więc, skoro 
wróciłem, zatem poproś ich teraz, aby weszli. - Kobieta wyszła, aby zaprosić trzech mężczyzn 
do domu. - Nie możemy wejść wszyscy do domu - wyjaśnili staruszkowie. - Dlaczego? - 
chciała się dowiedzieć kobieta. Jeden z mężczyzn wskazał na pierwszego ze swoich przyja-
ciół i wyjaśnił: - On ma na imię "Dostatek". - Następnie wskazał drugiego: - On ma na imię 
"Sukces", a ja mam na imię "Miłość". Teraz wróć i zdecyduj razem z Twoim mężem, którego  
z nas zaprosicie do waszego domu. - Kobieta weszła do domu i opowiedziała swojemu mę-
żowi wszystko, co powiedzieli jej trzej mężczyźni. Ten się ucieszył: - Jak pięknie!! Zaprosimy 
Dostatek, aby wszedł i wypełnił nasz dom!!! - Jego żona nie zgadzała się i spytała: - Mój dro-
gi, dlaczego nie mielibyśmy zaprosić Sukcesu? - Ich córka słuchała tej rozmowy i weszła im  
w słowo: - Nie byłoby lepiej, gdybyśmy pozwolili wejść Miłości? W ten sposób nasza rodzina 
byłaby pełna miłości. - Posłuchajmy rady naszej córki, powiedział mąż do żony. Pójdź i za-
proś Miłość, niech będzie naszym gościem. - Żona wyszła i spytała: - Który z Was to Miłość? 
Niech wejdzie, proszę i będzie naszym gościem. - Miłość usiadła na wózku i ruszyła w kie-
runku domu. Także dwaj pozostali podnieśli się i ruszyli za nią. Trochę zdziwiona kobieta pyta 
Dostatek i Sukces: - Zaprosiłam tylko Miłość, dlaczego idziecie także wy? Oni odpowiedzieli 
razem:- Jeżeli zaprosiłabyś Dostatek lub Sukces, pozostali dwaj zostaliby na zewnątrz, ale 
zaprosiłaś Miłość, a tam gdzie idzie ona, idziemy i my. Tam, gdzie jest Miłość, jest też Dosta-
tek i Sukces. 

 


