
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    18.0118.0118.0118.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1530 + Jana Lużyńskiego (r. śm) z int. syna Zygmunta i Edwarda z rodzinami 
1600 + Stanisława Sochę (19r. śm) Genowefę Socha z int. rodziny 
Wtorek 19.0119.0119.0119.01 Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa (w Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa (w Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa (w Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa (wsp. obowiązkowe)sp. obowiązkowe)sp. obowiązkowe)sp. obowiązkowe)    
1600 Do Dzieciątka Jezus dziękczynna w 18-tą rocznice urodzin Kingi Buras z prośbą o 
błogosławieństwo w dorosłym życiu z int. rodziców 
Środa 20.020.020.020.0 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1600 + Anielę, Franciszka Stachurów z int. syna z rodziną 
Czwartek    21.0121.0121.0121.01 Św.  Św.  Św.  Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)Agnieszki, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)Agnieszki, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)Agnieszki, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)    
1600 + Leona Barana (r. śm) z int. córki        
Piątek 22.0122.0122.0122.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1600 + Marię, Ignacego Madysiów, Jana Podsiadło + Anielę, Antoniego Golów z int. ro-
dziny.  
Sobota 23.0123.0123.0123.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni        
1600 Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu dla 
Agnieszki i Norberta a także ich dzieci z int. rodziców i rodzeństwa 
Niedziela 24.0124.0124.0124.01 III Niedziela Zwykła III Niedziela Zwykła III Niedziela Zwykła III Niedziela Zwykła        
800 + zmarłych z rodziny Chłopków i Kubickich + Stefana Gorzałę (r. śm) z int. żony  
1000 + Czesława Krzyszkowskiego (r. śm) z int. żony z dziećmi  
1200 + Teresę Litwin (r. śm) z int. Koleżanek z pracy i Kupców z giełdy 
1530 + Henryka Nowaka z int. żony z dziećmi  
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Nr 8 (60) 
Bądźmy jedno, 

aby świat  
uwierzył,  
że Jezus  

jest jedynym 
Zbawicielem 

 

 

Komentarz… 
 

O cudzie w Kanie Galilejskiej pisał 
tylko święty Jan. Pisał o nim, kie-
dy był starym człowiekiem. Patrzył 
na wszystko przez mądrość i do-
świadczenie. W pozornie małym 
cudzie dla zakochanych dostrzegł 
wielki znak – Chrystus przyszedł, 
żeby przemienić świat jak wodę  
w wino. Z naszej strony wystarczy 
trudzić się, dźwigać i zawierzać 
Bogu choćby się niewiele rozu-
miało.         /ks. Jan Twardowski/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 62,1-5    /     1Kor 12,4-11     Ewangelia:    J 2,1-12 
„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono 
na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Nie-
go: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 
Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do 
żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich 
Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Za-
czerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny 
skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, 
którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek 
stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do 
tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę  
i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali 
się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

NIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELA    

Dzień dłuższego spania, dzień tłustej pieczeni, dzień odłożonych 
robót, dzień najnowszej kreacji, dzień samochodu i wycieczek  
w plener, dzień telewizyjnego ululania, dzień wizyt znajomych,  
a przecież kiedyś był to DZIEŃ PANA. 

Ekstra… 
× 18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka 
× 21 stycznia – Dzień Babci 
× 22 stycznia – Dzień Dziadka 
× 22 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych 



A w parafii… 
▪ Redakcja SANCTUS informuje, iż osoby, które miały w ostatnim czasie problem z zakupem 
naszego Pisma mogą dostać brakujące numery w zakrystii u pana kościelnego. Przeprasza-
my za wszelkie niedogodności. 
▪ Przypominamy iż w zakrystii są do odebrania nagrody dla wszyst-
kich osób biorących udział w konkursie „Krzyżówki SANCTUS” 
▪ W dniu 10.01.2010 odbyła się na terenie Kościoła p.w. Wszystkich 
Świętych w Brzezinach kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Wolontariusze, którymi byli uczniowie i nauczyciele Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach zbierali pieniądze na 
rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi. Zebraliśmy niemałą kwotę: 
2833,78 zł. Pomimo pogody, która nas nie oszczędzała, byliśmy za-
dowoleni, że jest wśród nas tak wielu Parafian, którzy nas wspierają. 
Dziękujemy Wam za Waszą hojność - Wolontariusze 18 finału WOŚP. /AG/ 

W poszukiwaniu… 

Katolicy, lutera-
nie, ewangeliści, 
prawosławni  
i wielu innych… 
Chrześcijanie… 

Wszyscy wie-
rzymy w tego 
samego, jedy-
nego Boga. 
Skąd więc te 

różnice, podziały? Dlaczego tak ro-
zeszły się drogi Chrystusowego Ko-
ścioła? Przez tyle wieków interpre-
tacje ewangelicznych prawd okazały 
się wręcz sporne. Czy tak musi być? 
Pewnie nie, ale trudno odmienić hi-
storię dwóch tysiącleci. Nie musimy 
jednak być bezczynni i stać obojęt-
nie. Naszym zadaniem jest szukanie 
Prawdy i realizacja Chrystusowego 
wezwania: „Miłujcie się wzajemnie, 
tak jak Ja was umiłowałem.” Dążmy 
wspólnie do jedności.                 /KP/ 

Bliżej Eucharystii… 
KORPORAŁ – jest małym obrusem lnianym, na którym 
umieszcza się w czasie Liturgii Eucharystycznej dary 
ofiarne. Na korporale również przechowuje się i wy-
stawia Najświętszy Sakrament. 
PALKA – służy do przykrywania kielicha podczas 
sprawowania Eucharystii. Wykonywana jest z podwój-
nie złożonego materiału, który zwykle jest usztywniony 
np. tekturką. Palka nie posiada znaczenia symbolicz-
nego, a jedynie praktyczne – zabezpiecza znajdującą 
się w kielich Krew Pańską przed 
np. owadami. 
PURYFIKATERZ – jest ręcznicz-
kiem służącym do oczyszczania 
pateny i wycierania kielicha przy 
udzielaniu Komunii św. pod dwie-
ma postaciami oraz po zakończe-
niu Komunii św. - podczas puryfi-
kacji. 
WELON NA KIELICH – W niektórych parafiach jest 
używany welon na kielich, czyli tkanina koloru białego 
lub koloru ornatu, którą nakryty jest kielich do momen-
tu przygotowania darów ofiarnych. Ponownie kielich 
nakrywa się tym welonem po Komunii świętej. 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
18-25 stycznia 2010 roku „Wy jesteście tego świadkami” (Łk 24,48). Porządek nabożeństw:  

┼ 18.01.10 (poniedziałek) godz. 19.00 - Kościół Seminaryjny Świętej Trójcy, ul. Jana Pawła II  
┼ 19.01.10 (wtorek) godz. 19.15 - Klasztor OO. Kapucynów, ul. Warszawska 33 
┼ 20.01.10 (środa) godz. 18.00 - Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, ul. Sienkiewicza 
1 – Ekumeniczna Świątynia Pokoju (Przedstawienie Golgota) 
┼ 21.01.10 (czwartek) godz. 18.00 - Kościół Polsko-Katolicki, Parafia w Hucisku  
┼ 22.01.10 (piątek) godz. 18.00 - Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, ul. Bodzentyń-
ska 46 
┼ 23.01.10 (sobota) godz. 18.00 - Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. Sienkiewicza 1 – 
Ekumeniczna Świątynia Pokoju (wieczór kolęd) 
┼ 24.01.10 (niedziela) godz. 18.00 - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Małopolska 6 

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  !  !  ! 

Boży człowiek…  -  św. Wincenty Pallotti (22 stycznia) 
Wincenty Pallotti urodził się 21 kwietnia 1795 r. i pracował przez całe życie w Rzymie. Matka 
Wincentego, Magdalena de Rossi, była pobożną tercjarką franciszkańską, a ojciec, Piotr Pal-
lotti - zamożnym kupcem. Został ochrzczony następnego dnia po narodzeniu. Otrzymał wów-
czas imiona: Wincenty, Alojzy, Franciszek. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjalnej 
Wincenty zapisał się na studia filozoficzne, a potem teologiczne na papieskim uniwersytecie 
"Sapienza", które uwieńczył podwójnym doktoratem. W czasie studiów zapoznał się ze św. 
Kasprem del Bufalo. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie 16 maja 1818 roku. Jako dok-
tor filozofii i teologii i magister filologii greckiej wykładał na uniwersytecie. W latach 1827-1840 
był ojcem duchownym w wyższym seminarium rzym-
skim. Przez pewien czas pełnił funkcję duszpasterza 
wojskowego w państwie kościelnym. Tworzył szkoły 
wieczorowe, stowarzyszenia cechowe dla robotników, 
sierocińce i ochronki dla dziewcząt. W 1835 roku zało-
żył Zjednoczone Apostolstwo Katolickie, charakteryzu-
jące się nowatorskim programem duszpasterskim, któ-
ry opiera się na współpracy świeckich i duchownych. 
Już za swojego życia otrzymał św. Wincenty Pallotti 
zaszczytny tytuł "apostoła Rzymu" i "drugiego św. Fili-
pa Nereusza". Święty może być uważany także za ojca 
współczesnego ruchu ekumenicznego - zapoczątkował 
"Oktawę Modłów" po uroczystości Objawienia Pań-
skiego. Pozostawił po sobie wiele pism. Zmarł 22 
stycznia 1850 r. z powodu choroby, której nabawił się 
spowiadając w zimnym kościele, oddawszy swój 
płaszcz żebrakowi. Modlitwa:  Boże daj nam umiłować 
Twoje przykazania, piękną mowę i czystość obyczajów, 
bowiem wiemy, iż Tobie się to podoba. Amen. 

Zamyśl się… 
„Życie samo w sobie nie jest ani dobre, 
ani złe, jest miejscem na dobro i zło we-
dle tego jak je zapełnimy” /M. Montaigne/ 

Uśmiech… 
- No to powiedz nam Jacusiu - pyta ksiądz ucznia - 
co zrobisz gdy ktoś wymierzy i uderzy Cię w poli-
czek? – Według nauki Kościoła, czy faktycznie?  

Coś dla ducha… 
„Wybór malarza” 

Wielki Leonardo da Vinci zgodził się namalować fresk w refektarzu klasztoru Santa Maria del-
le Grazie w Mediolanie. Miał on przedstawiać Ostatnią Wieczerzę Jezusa z Apostołami. Arty-
sta chciał, aby fresk był arcydziełem i dlatego pracował powoli i rozważnie. Pomimo zniecier-
pliwienia braci z klasztoru, praca postępowała bardzo powoli. Aby namalować oblicze Jezusa, 
Leonardo szukał miesiącami modela, który by posiadał cechy oblicza wyrażającego siłę i sło-
dycz, duchowość i jaśniejącą moc. Wreszcie znalazł i dał Jezusowi oblicze Agnella, mło-
dzieńca, szczerego i czystego, przypadkowo spotkanego na ulicy. Po roku Leonardo zaczął 
przemierzać dzielnice Mediolanu cieszące się złą sławą i zaglądać do najbardziej dwuznacz-
nych i podejrzanych szynków. Chciał znaleźć model oblicza Judasza, apostoła zdrajcy. Szu-
kał oblicza, które wyrażałoby niepokój i rozczarowanie, oblicza człowieka zdolnego do zdrady 
najlepszego przyjaciela. Po nocach spędzonych pośród łajdaków wszelakiego rodzaju, Le-
onardo znalazł mężczyznę, który był odpowiednim modelem Judasza. Zaprowadził go do 
klasztoru i zaczął malować. W pewnym momencie zauważył w oczach mężczyzny łzy. -
Dlaczego płaczesz - spytał Leonardo, wpatrując się w to dzikie oblicze. - Ja jestem Agnello - 
wyszeptał młodzieniec. – Ten sam, który posłużył panu za model dla oblicza Jezusa. 
Nowa rewolucja w świecie kosmetyków: piękna dusza czyni twarz piękną.       /Bruno Ferrero/ 

 


