
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 28.11 Dzień powszedni 
1530 + Józefa, Józefę Nosków, Henryka Kubickiego z int. rodziny z Jeleniej Góry 

1600  + Marcina Sołtysa, Tomasza Kubickiego, +Stefana Gubałę, Danutę Starzyńską z int. 
Sołtysów  
Wtorek  29.11 Dzień powszedni 
 1530 + Marię, Stefana Rozborskich z int. syna Bolesława z rodziną 
1600 + Antoninę Buras z int. wnuczki z rodziną  
Środa  30.11 Św. Andrzeja Apostoła (święto) 
700 + Andrzeja Ludwinka z int. żony, córki i wnuczki 
1600 + Andrzeja Czarneckiego z int. rodziców  
Czwartek 01.12 Dzień powszendni 
1600  +  Mariannę, Stefana Wójcików z int. syna Pawła z rodziną 
Piątek  02.12 Dzień powszedni  
1600 1) + Wincentego Szyszkę (r. śm.) z int. córki 
        2) Do SPJ dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. urodzin Agnieszki 
Nowak z int. rodziców i brata  
Sobota  03.12 Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (wsp. obowiązkowe) 
1530 + Mariannę Kuta, Władysława Kutę, Józefa Plewę z int. Kutów 
1600 + Stefanię, Władysława Kowalskich zm. z rodziny Kowalskich z int. Mariana Kowal-
skiego  
Niedziela  04.12 II Niedziela Adwentu  
800 + Mariannę, Mariana, Adama Kubickich, Stanisława Znoja z int. Władyszewskich    
1000  Msza Święta za górników z kopalni Morawica 
1200 + Mariana Szałasa, Zofię, Mariana Szałasów z int. Jaszczyk Iwony  
1530 1) + Stanisława Zawadzkiego (10r. śm.), Genowefę, Bogusława Zawadzkich, Leszka 
Kurtka z int. rodziny 
        2) + Stanisława, Stefanię Dziewięckich z int. Iwanowskiej 

 

 
Parafia p.w. Wszystkich Świętych  

Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
08 84930004 0070 0205 4104 0001 

 
D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

 
I Niedziela Adwentu 

27 listopada 2011 r.  
Nr 1 (157) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Iz63,16b-17.19b;64,3-7                        
                 1 Kor 1,3-9 
Ewangelia:  Mk 13,33-37 
„Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Uważajcie, czuwajcie, 
bo nie wiecie, kiedy czas ten 
nadejdzie. Bo rzecz ma się po-
dobnie jak z człowiekiem, który 
udał się w podróż. Zostawił 
swój dom, powierzył swoim 
sługom staranie o wszystko, 
każdemu wyznaczył zajęcie,  
a odźwiernemu przykazał, żeby 
czuwał. Czuwajcie więc, bo nie 
wiecie, kiedy pan domu przyj-
dzie: z wieczora czy o północy, 
czy o pianiu kogutów, czy ran-
kiem. By niespodzianie przy-
szedłszy, nie zastał was śpią-
cych. Lecz co wam mówię, 
mówię wszystkim: Czuwajcie!” 
 

 

Niechaj z nami będzie Pan, 
niech obroną będzie nam! 

 

Komentarz… 
Rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Rozmaicie nazywamy lata. Rok kalendarzowy 
rozpoczyna się pierwszego stycznia, rok szkolny – pierwszego września, rok akade-
micki – pierwszego października. Rok Jubileuszowy jest pamiątką ważnego wydarze-
nia. Rok budżetowy liczymy od pierwszego marca, astronomiczny obliczony jest co 
do sekundy i może być tylko pustą rachubą czasu. Każdy taki rok może łączyć się z 
pewnym zmartwieniem. Kiedy zaczyna się rok szkolny – żal, że skończyły się waka-
cje. Początek akademickiego straszy pracą, budżetowego przypomina o wydatkach. 
Rok liturgiczny przynosi spokój. Jest ponad wszystkim. Już sam jego zaśnieżony po-
czątek przypomina o Bożym Narodzeniu z Panem Jezusem, który wyciąga zmarznię-
te ręce. W lutym, kiedy dzieci wybiegają na ślizgawkę, przypomina się Matka Boża 
Gromniczna. Przez marcowe zamarznięte kałuże jeździ się na rekolekcje. Wiosna ko-
jarzy się z Wielkanocą. Kwitnące malwy można zaś nazwać różami zielonoświątko-
wymi. Rok Bożych tajemnic zaczyna się Adwentem, tęsknotą za przyjściem Jezusa.  

 /ks. Jan Twardowski/ 
 

 

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

Ekstra… 
× 29.11 - Dzień Podchorążego 
× 03.12 - Dzień Naftowca i Gazownika 
× 05.12 – Zapraszamy wszystkich do udziału w Gali Wolontariatu, która odbędzie się na 
małej sali Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach. Po nagrodzeniu najaktywniejszych 
wolontariuszy grupa teatralna z Bodzentyna przedstawi sztukę „Rozbity dzban”. Wstęp 
wolny. Serdecznie zapraszamy! 



 
 
 

A w parafii… 
▪ Dziś przeżywamy I Niedzielę Adwentu – okre-
su liturgicznego, który ma nas przygotować na 
przyjście Jezusa. Zachęcamy do udziału  
w mszach roratnych, codziennie o godz. 16.00 
▪ Przed ołtarzem w naszym kościele został 
umieszczony wieniec adwentowy wykonany 
przez florystyki p. Ewę Wojcieszyńską  
 p. Renatę Giemza z Kowali. Symbolizuje on 
czas oczekiwania na Zbawiciela. Cztery świece 
odnoszą się do 4 niedziel adwentu. Bardzo 
dziękujemy za ten dar. 
▪ W piątek 18 listopada została odprawiona 
msza święta z ucałowaniem relikwii bł. Karoliny 
Kózkówny. Ołtarzyk z tej okazji i oprawę mu-
zyczną eucharystii przygotowała nasza schola. 
„Pełna chwały, pełna dźwięku, Córko Króla w Jego progi wejdź.” 
▪ 19 listopada w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata odbyło się Dekanalne 
Spotkanie Młodych w Morawicy. Naszą parafię reprezentował ksiądz wikary Dariusz Miler 
wraz z kilkuosobowa grupą młodych. Podczas spotkania odbyła się adoracja Najświętszego 
Sakramentu oraz Droga Krzyżowa na wzgórzu Kalwarii Świętokrzyskiej. 
▪ Wszystkie osoby chętne do prenumeraty czasopisma „Rycerz Niepokalanej” proszone są  
o kontakt z p. Krystyna Zawadzką z Brzezin. Całoroczna prenumerata kosztuje 50 zł. 

Intencja  
różańcowa  
na grudzień 

ogólna: Aby wszyst-
kie ludy ziemi, po-
znając się wzajem-
nie i szanując, 
wzrastały w zgodzie 
i pokoju. 
misyjna: Aby dzieci  
i młodzież były 
zwiastunami Ewan-
gelii oraz by szano-
wano  
i zachowano je od 
przemocy i wyzysku. 

SANCTUS ma już 3 lata! 
Dziś rozpoczynamy kolejny rok liturgiczny. Czas płynie bardzo szybko. 
Dnia 30 listopada 2008 roku ukazał się pierwszy numer naszego Pi-
sma Parafialnego SANCTUS. Od tego czasu minęły 3 lata. Dzięki du-
żemu zainteresowaniu i wsparciu parafian udaje się nam co tydzień 
rozprowadzić ok. 200 egzemplarzy. Zarobione pieniądze w dużej czę-
ści przeznaczane są na wydruk, ale także na różne akcje i inicjatywy  
w brzezińskiej parafii. Nasze pismo stało się już integralną częścią na-
szej wspólnoty. SANCTUS co tydzień przygotowywany jest przez mło-
dzież z parafii. W skład redakcji wchodzi: Krzysztof Kubicki (redaktor 
naczelny), Mateusz Łabęcki (z-ca redaktora), Damian Zegadło (hono-
rowy redaktor naczelny), Tomasz Korban, Justyna Machulska (skarb-
nik), Ilona Machulska, Kamil Pawlusek (pomoc serwisowa). Duże po-
dziękowania należą się także panu kościelnemu i ministrantom, którzy 
rozprowadzają nasze pismo. Niech Bóg wspiera nas dalej             /KP/ 

Zakonnie… 
Zgromadzenie dominikanek misjonarek - założył w 1932 r. dominikanin o. Jacek Woroniecki 
w celu uświęcenia członkiń i pracy misyjnej, zwłaszcza na Wschodzie oraz dla budzenia  
w kraju potrzeby zrozumienia tej pracy. Realizując cele wytyczone przez założyciela, podej-
mują pracę ekumeniczną, ze szczególnym uwzględnieniem ekumenii wschodniej. Od strony 
teoretycznej organizują seminaria pogłębiające znajomość problemów Kościoła katolickiego 
obrządków wschodnich oraz Kościoła prawosławnego. Zadaniem zgromadzenia jest również 
propagowanie misyjnego charakteru Kościoła. Siostry realizują to zadanie przez uwrażliwia-
nie na sprawę misji dzieci, młodzieży i dorosłych podczas katechizacji, konferencji i spotkań 
indywidualnych. W kraju zgromadzenie podejmuje różne formy pracy duszpasterskiej, 
zwłaszcza katechetycznej i charytatywnej. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Dominikanek 
Misjonarek Jezusa i Maryi (OP).                                                                               /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Franciszek Ksawery (3 grudnia) 
Był synem Juana de Jasu, doktora uniwersytetu boloń-
skiego, prezydenta Rady Królewskiej Nawarry. Podczas 
studiów w Paryżu poznał bł. Piotra Favre'a, a za jego po-
średnictwem - Ignacego Loyolę. Dnia 15 sierpnia 1534 na 
Montmartre w Kaplicy Męczenników złożył wraz  
z przyjaciółmi śluby zakonne. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1537 w Rzymie. Papież Paweł III w 1540 za-
twierdził Towarzystwo Jezusowe, do którego należał 
Franciszek Ksawery. W 1541 św. Franciszek wyjechał do 
Indii w charakterze wysłannika królewskiego i legata pa-
pieskiego. W czasie 13-miesięcznej podróży oddawał się 
apostolstwu i posłudze chorym. Mimo wielu przeszkód  
i ciężkiej choroby dotarł w 1542 do Goa, gdzie założył 
seminarium. Pracował również w Malacce, na Wyspach 
Moluckich, na przylądku Komoryn. W Koczinie i Basejnie 
założył kolegia jezuickie. Franciszek, jako pierwszy misjo-
narz z Europy, stanął na ziemi japońskiej. Do Japonii trafił 
mając za przewodnika japońskiego rozbitka Yajirō. W la-
tach 1549-1551 rozpoczął ewangelizację Japonii.  
W 1549 przybył do Kagoshimy, gdzie został życzliwie 
przyjęty przez tamtejszego daimyō. Po niespełna roku zo-

stał wygnany z prowincji Satsuma i przeniósł się do Hirado. Następnie przez Hakatę i Yama-
guchi udał się do Kioto, do sioguna Yoshitane Ashikagi z prośbą o pozwolenie na głoszenie 
ewangelii. Zgody nie uzyskał. Powrócił na Kiusiu, gdzie korzystając z poparcia rodów Ōuchi i 
Ōtomo założył pierwszy kościół. W 1551 r. opuścił Japonię i dotarł do wyspy Shangchuan 
Dao, w pobliżu Chin. Tam po ciężkiej chorobie zmarł w nocy z 2 na 3 grudnia 1552. Modli-
twa: Boże, któryś ludy Indii chciał przez nauki i cuda świętego Franciszka Ksawerego wcielić 
do Twego Kościoła, spraw łaskawie, abyśmy naśladowali przykłady cnót jego, jak i wielbili je-
go wspaniałe cnoty. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. 
Zamyśl się… 
„Gromadzić w sobie miłość oznacza szczę-
ście, gromadzić nienawiść to klęska”  
                                                /Paulo Coelho/ 

Uśmiech… 
Mama pyta Anię, która chodzi do zerówki: 
- Ile jest 3+4? - 7 - odpowiada Ania. - A 7+4? 
- Nie wiem. Do 11 jeszcze nie liczyliśmy. 

Coś dla ducha… 
„Nieśmiertelny” 

Pewien król ogromnie bał się śmierci i był zawsze przygotowany na jej nagłe przyjście. Kiedy 
doniesiono mu, że kilku lekarzom oraz magom udało się spreparować przedłużającą życie 
miksturę, z miejsca kazał ich zawołać na swój dwór, aby zawsze mieć pod ręką dający nie-
śmiertelność napój. Jeden z ministrów bardzo się zasmucił, widząc króla pogrążonego w ta-
kim obłędzie, zwłaszcza, że owi lekarze i magowie wywierali na władcę coraz silniejszy 
wpływ. Dlatego wyczekiwał okazji, kiedy znów miano podać jego królowi tajemniczy napój 
nieśmiertelności. Gdy ta nadeszła, błyskawicznie pochwycił cenną czarę i wychylił do dna. 
Rozwścieczony król kazał go schwytać i wydał rozkaz, aby ten zuchwały, karygodny wystę-
pek skazać ministra na śmierć. Minister pozostał jednak całkiem opanowany i rzekł spokojnie 
do króla: - Ten rozkaz, mój królu, jest kompletnie bezcelowy, bo przez twój napój stałem się 
właśnie nieśmiertelny. Jeśli jednak pomimo wszystkiego miałbym umrzeć, to będziecie mi 
Wasza Wysokość, dłużni ogromne podziękowanie za to, że uwolniłem Was od bandy oszu-
stów. Ta mądra odpowiedź uratowała mu życie, a królowi przyniosła opamiętanie. 

 /Norbert Lechleitner/ 
 


