
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 01.12 Dzień Powszedni  
1600 + Mariannę, Mariana, Adama Kubickich i Stanisława Znoja z int. Władyszewskich   
Wtorek 02.12 Dzień Powszedni  
1600 + Marię, Tadeusza Golę, Janinę, Wiesława, Stanisława Kowalskich i zm. z rodziny 
Golów, Michalskich z int. Renaty Michalskiej  
Środa 03.12 Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Mariannę (r. śm) i Władysława Kutę i Józefa Plewę  
Czwartek 04.12 Św. Jana Damasceńskiego, prezb. i dr Kościoła.(wsp. dowolne) 
1600 + Stefanię, Annę, Władysława, Romana Zegadłów, Władysławę, Franciszka 
Pietszczyków, Stanisława Kruka z int. Kruków   
Piątek 05.12 Dzień Powszedni  
1600  + Leokadię, Dariusza, Krzysztofa Machulskich i zm. z rodziny Machulskich.   
Sobota 06.12 Św. Mikołaja, biskupa (wsp. dowolne)  
700 + Leokadię Machulską  
1600 + Eugenię, Eugeniusza Kutę z int. syna Kazimierza z rodziną   
Niedziela 07.12 II Niedziela Adwentu  
800 + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietrzczyka z int. rodziny  
1000  + Eugeniusza, Piotra, Mariusza Prędotów, ks. Edwarda Nowaka, Józefę, Stefana, Ma-
riana Nowaków z int. rodziny  
1200 + Genowefę (rsm), Stanisława Stachurów z int. syna z rodziną  
1600 Msza Święta za parafian  

 
 

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 PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

 

I Niedziela Adwentu 
30 listopada 2014 r.  

Nr 1 (314) 

 
 

Czyń miłość miłosierną! 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7  / 1 Kor 1, 3-9 
Ewangelia: Mk 13, 33-37  
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy 
czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w po-
dróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wy-
znaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wie-
cie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy 
rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mó-
wię, mówię wszystkim: Czuwajcie». 
„Kazanie espresso”… 
„Bohater Śniadania mistrzów Kurta Vonneguta chciałby mieć na nagrobku takie motto: 
>>Ur. pewnego dnia. Um. pewnego dnia. Starał się>>. Jednym z przejawów starania się 
może być chrześcijańska czujność, która związana jest z pracą nad sobą i kontrolą swojego 
postępowania. <<Gdy ranek zaświta, pomyśl, że nie doczekasz wieczoru; a gdy wieczór 
nadejdzie, nie śmiej sobie obiecywać jutra>>- pisał Tomasz à Kempis.”  

/ks. Eugeniusz Burzyk/ 
 
 

Z Maryją, pełną łaski, przygotowujemy się do przyjęcia jej Syna Jezusa, Słowa, które sta-
ło się Ciałem. Maryja, pełna łaski, całkowicie oddana Bogu i napełniona Jego Duchem 
poczęła Jego Syna, Słowo Boga. Ona pomaga nam przygotować się na przyjęcie Jezusa 
Zbawiciela. Oddanie mu naszych serc i rodzin, otwarcie na Jego Słowa pełne miłości i 
światła. Maryja, kochająca miłosiernie spiesznie opuszcza swój dom udając się na spo-
tkanie z kuzynką Elżbietą będącą w błogosławionym stanie. Może nas uczyć jak żyć, ra-
dośnie służąc bliźnim. Maryja, uważnie obserwująca to, co dzieje się wokół, wybiera się z 
Józefem do Betlejem na spis ludności, kiedy zbliża się czas rozwiązania. Uczy nas być 
posłusznymi i zgadzać się z wolą Bożą. Maryja, która zachowuje wszystko w swym sercu 
uczy nas modlitwy, czuwania w nadziei i uwielbienia dla Boga. Pokazuje jak rozpozna-
wać Jego wolę, Nie rozpowiadać o niej głośno, lecz przekładać na praktykę życia. Prze-
żyjmy z Maryją te dni Adwentu, ożywiane naszym oczekiwaniem na Jezusa, Światłość 
Świata. 

Ekstra… 
× 03.12 -  Międzynarodowy Dzień Języka Baskijskiego 
× 04.12 -  Barbórka – Dzień Górnika 
× 05.12 -  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 



A w parafii… 
▪ Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Nawróćcie się i wierz-
cie w Ewangelię”. To także początek Adwentu – radosnego okresu oczekiwania na przyjście 
Pana. Z tej okazji przed ołtarzem została umieszczona dekoracja z 4 świecami symbolizują-
cymi kolejne niedziele tego okresu liturgicznego. Otaczają one pusty żłóbek, w którym w wigi-
lię zostanie umieszczona figurka nowonarodzonego Jezusa. Zachęcamy do uczestnictwa  
w roratach codziennie o godz. 16.00. Marana tha! 
▪ Z dzisiejszym numerem mija 6 lat, od kiedy wydajemy Pismo Parafialne SANCTUS. Bogu 
niech będą dzięki! 
▪ Dziś w naszym kościele zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Młodzi z parafii posta-
nowili roznieść je po domach parafian, dzięki czemu do każdego będzie mógł trafić ten „świą-
teczny chleb”. Niektórzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie udać się do kościoła. To 
jest również możliwość bezpośredniego przekazania opłatka, który przypomina o tym co naj-
piękniejsze w świętach – darze miłości. Prosimy o miłe przyjęcie młodych wolontariuszy, któ-
rzy wkrótce zapukają do drzwi wszystkich domostw w parafii. 
▪ Zapraszamy parafian młodszych i starszych na spotkanie modlitewne „Lectio divina”, które 
odbędzie się dziś o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach. Poprowadzi je karmelita 
z Piotrkowic, br. Piotr Filipek i potrwa ok. 45 min. Jest to pierwsze z czterech spotkań, które 
odbędą się 4 kolejne niedziele Adwentu z przedstawicielami różnych zgromadzeń zakon-
nych. Jest to duchowe przygotowanie do Jubileuszu 575-lecia Parafii Brzeziny, który bę-
dziemy przeżywać w 2015 roku. Zapraszamy do wspólnego pogłębiania wiary! 
▪ W poniedziałek 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny na mszy św o godz.16.00 odbędzie się poświęcenie medalików dla dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii Świętej.  Rodziców prosimy o przygotowanie się do tego dnia i przyby-
cie z dziećmi do kościoła. 
▪ W najbliższym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
Znalezione… 
„Wielki Papież. Dla wielu Polaków jest wielki. A mnie wciąż interesuje, jak to się stało. Fajnie 
jest podziwiać wielkość bohatera narodowego, ale może warto też go naśladować. W drodze 
do wielkości. Razem z moimi studentami zrobiliśmy studium dzieciństwa i dojrzewania Karola 
Wojtyły. Pod wieloma względami był niezwykły. Na przykład codziennie odrabiał lekcje. I to – 
jak opowiadał jego przyjaciel –... codziennie każdy przedmiot. Gdy uczyli się razem, czasami 
namawiał Karola, by z czegoś zrezygnował. Ale on na to się nie godził. Co więcej, po zakoń-
czeniu nauki z kolejnego przedmiotu Karol na chwilę znikał w drugim pokoju. Pewnego razu 
drzwi były uchylone i mój przyjaciel mógł zobaczyć małego Karola na kolanach. Po prostu, po 
kolejnym etapie odrobionych lekcji, przez chwilę się modlił. Cała ta historia jest dość prosta. 
Do niej należy dodać to, że Karol uwielbiał sport, miał życie towarzyskie, artystyczne, był 
społecznikiem. I porównując go do siebie, wciąż myślę, że dobrze wykorzystywał czas. Dzień 
po dniu, dzień po dniu. I tych dni zrobiło się tak dużo. Bo też Jan Paweł II nie jest bohaterem 
jednej armatniej salwy, lecz niezwykłym człowiekiem, który był gotów wziąć na swoje barki 
historię wielu ludzi, historię Europy, a nawet świata. Życie składa się z dobrze wykorzysta-
nych dni, począwszy od dzieciństwa. Suma dni daje wiek. A u niego jakby dni zaczęły się 
mnożyć, a nawet potęgować. Dzień po dniu.”                                             /ks. Jacek Stryczek/ 
Czy wiesz, że… 
W 1956 roku prawie wybuchło powstanie w ZSRR. Inspiracją dla mieszkańców tego totalitar-
nego kraju były Węgry i Polska. Krwawo stłumione protesty robotników z Poznania z czerwca 
1956 roku stały się zaczynem ku „odwilży” w polskim aparacie władzy. M.in. październikowe 
zmiany w Polsce przyczyniły się do powstania węgierskiego w Budapeszcie, w którym Armia 
Czerwona zgładziła ok. 2500 istnień ludzkich. Tymczasem studenci z Moskwy nie wierzyli  
w rodzimą propagandę uzasadniającą inwazję na Węgry.  

Boży człowiek…  -  bł. Maria Aniela Astorch (2 grudnia) 
Maria urodziła się 1 września 1592 r. w Barcelonie. Gdy 
miała pięć lat, straciła rodziców. Aby być bliżej swej star-
szej siostry, w jedenastym roku życia przywdziała habit 
sióstr kapucynek. Właściwy nowicjat rozpoczęła w 1606 
r. Przeszła potem okres wewnętrznego opuszczenia, któ-
ry został ukoronowany darem głębszego rozumienia Pi-
sma świętego i znajomością łaciny. Uczestniczyła potem 
w zakładaniu nowego domu zakonnego w Saragossie. 
Poprzez urzędy wikarii i kierowniczki junioratu doszła po-
tem do stanowiska przełożonej. Gdy je opuściła, na rok 
usunęła się do "nowicjatu" i tam przygotowywała się na 
"zaślubiny duchowe". Wówczas to napisała Regla y con-
stituciones del Divino Amor. Stawszy się apostołką świę-
tości, pod nazwą Monte de piedad prowadziła krucjatę 
modlitw, w których prośby za dusze w czyśćcu łączyła  
z nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego. 
W szerzeniu tego ostatniego nabożeństwa natchnienie 
czerpała z pism św. Gertrudy, rozpowszechnianych wte-
dy na terenie Hiszpanii. W roku 1645 zajęła się nową 
fundacją w Murcji. Jak w Saragossie, tak i tu nie obeszło 

się bez przeciwności i komplikacji. Powódź dwukrotnie niszczyła skromny klasztor, który po-
śród trudów trzeba było budować na nowo. Pod koniec życia Maria Aniela nie kontaktowała 
się już z otoczeniem, zachowywała jednak jasność umysłu. Tuż przed śmiercią odzyskała 
nagle mowę, zaintonowała śpiew hymnu Pange lingua i pogrążyła się w ekstazie. Zmarła 2 
grudnia 1665 r. w wieku 73 lat. Modlitwa. Panie przez wstawiennictwo bł. Marii ucz nas, że  
z każdego zła potrafisz wyprowadzić dobro! 
Uśmiech… 
Jasiu dzwoni do dyrektora i mówi: - Jasiu 
nie przyjdzie dzisiaj do szkoły bo zachoro-
wał. - A kto mówi? - Mój tata. 

Tu es Petrus… 
92. Stefan III (26.III.752-26.IV.757)  
Przeżył największe zagrożenie Rzymu ze 
strony Longobardciw, którzy w paździer-
niku 752 zażądali uznania swej zwierzch-
ności i zapłacenia przez papieża wysokiej 
kontrybucji. Wschodniorzymski cesarz nie 
mógł i nie chciał odpowiedzieć na papie-
skie wołanie o pomoc. Wówczas Stefan 
zawarł porozumienie z królem franków 
Pepinem, zobowiązujące ich do ochrony 
przed Longobardami. Stefan koronował 
uroczyście Pepina, ten zaś obiecał że 
wszystkie tereny, które zostaną zdobyte, 
daruje „świętemu Piotrowi”. Ten akt da-
rowizny stał się podstawą późniejszego 
państwa kościelnego. 

Zamyśl się… 
„Nasza chciwość zaślepia nas tak, że nie do-
strzegamy prawdy żyjącej w człowieku, a to 
największa krzywda, jaką sami swej własnej 
duszy możemy wyrządzić.                    /R. Ra-
gore/                                                                          

Intencje różańcowe na grudzień: 
Ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły 
pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej wo-
li. 
Misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom 
cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangeli-
zatorami. 
Coś dla ducha… 

„Zegar w wahadłem” 
Pewien uczony miał w swoim studio ogromny zegar ścienny, który wybijał uroczyście godziny, 
bardzo powoli, ale również bardzo głośno. To panu nie przeszkadza? - spytał student. Nie - 
odpowiedział uczony - dlatego że ciągle muszę zadawać sobie pyta nie, co zrobiłem przez 
minioną godzinę. A ty, co zrobiłeś z godziną, która właśnie upłynęła?              /Bruno Ferrero/   

 


