
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 08.12 Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (uroczystość) 
800 + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Jana, Stanisława Węgrzynów, Mariannę, Józe-
fa Rabiejów, Władysławę, Mariana Tulów 
1200 za parafię   
1600 1) + Leszka Kurdka, Bogusława, Genowefę, Stanisława Zawadzkich z int. rodziny 
       2) + Mariannę Brzozę z int. męża i dzieci   
Wtorek 09.12 Dzień Powszedni  
1600  + Apolonię, Stanisława, Henryka, Franciszka i Helenę Puchałów 
1630  Msza Święta dziękczynna   
Środa 10.12 Dzień Powszedni  
1600 + Stanisława Znoja (5 r. śm.)   
1630 + Bogdana Dulębę z int. pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy 
Czwartek 11.12 Dzień Powszedni  
1600 + Jana (6 r. śm.), Stefanię Wawrzeńczyk    
Piątek 12.12 Dzień Powszedni  
1600  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i dar zdrowia dla Krzysztofa z okazji 
urodzin   
Sobota 13.12 Św. Łucji, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)  
1400 ślub Chojnecki Dariusz i Adamczyk Katarzyna  
1600 + Zofię, Mariana, Mariana Szałasów z int. córki z rodziną  
1630 + Antoniego, Stefanię, Danutę Nosków i zm. z rodziny Sikorskich i Orzechowskich  
Niedziela  14.12 III Niedziela Adwentu  
800 + Władysława Domagałę, Marię, Józefa, Mariana, Ignacego, Jadwigę Bentkowskich  
i zm. z rodziny Domagałów i Tkaczów z int. rodziny  
1000  W 18 r. ur. Tomasza z int. rodziców i rodzeństwa  
1200 + Czesława Piotrowskiego z int. kolegów i koleżanek z Brzezin 
1600 Msza Święta za parafian    
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PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

 

II Niedziela Adwentu 
7 grudnia 2014 r. 

Nr 2 (315) 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 40, 1-5. 9-11   / 2 P 3, 8-14 
Ewangelia:  Mk 1, 1-8 
Początek Ewangelii o Jezusie Chry-
stusie, Synu Bożym. Jak jest napisane 
u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam 
wysłańca mego przed Tobą; on przy-
gotuje drogę Twoją. Głos wołającego 
na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego». Wystąpił 
Jan Chrzciciel na pustyni i głosił 
chrzest nawrócenia na odpuszczenie 
grzechów. Ciągnęła do niego cała 
judzka kraina oraz wszyscy mieszkań-
cy Jerozolimy i przyjmowali od niego 
chrzest w rzece Jordanie, wyznając 
przy tym swe grzechy. Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas 
skórzany około bioder, a żywił się sza-
rańczą i miodem leśnym. I tak głosił: 
«Idzie za mną mocniejszy ode mnie,  
a ja nie jestem godzien, aby się schy-
lić i rozwiązać rzemyk u Jego sanda-
łów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś 
chrzcić was będzie Duchem Świę-
tym». 
Kazanie espresso… 
„Jules Renard zanotował w swoim 
dzienniku: <<Człowiek z charakterem 
nie ma pięknego charakteru>>.  
Jan Chrzciciel odznaczał się asce-
tycznym sposobem życia i głoszenia 
prawdy, również władcom.  
Szymon Hołownia twierdzi, że ludzie 
gotowi są płacić prorokom, by nie 
mówili rzeczy niewygodnych.”                                                                                    

/ks. E. Burzyk/ 

O Niepokalana 
Nieba i Ziemi 

Królowo! 

 † W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Bogdana Du-
lębę z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Ekstra… 
× 08.12 -  Dzień Kupca 
× 10.12 -  Dzień Odlewnika 
× 11.12 -  Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich 
× 13.12 -  Dzień Księgarza 
Modlitwa… 
Święta Dziewico, Maryjo, Matko pięknej miłości, strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały 
w zgodzie, i błogosław wychowaniu naszych dzieci. 
 



 
 

A w parafii… 
▪ 29 listopada w dzień ingresu biskupa Jana Piotrowskiego do 
katedry kieleckiej w naszej parafii oficjalnie zaczęło funkcjono-
wać Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA skupiające dotychczas 
działające grupy. Powierzamy to dzieło Panu Bogu. 
▪ W ubiegłą niedzielę odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu 
„Lectio Divina” polegające na rozważaniu fragmentu Pisma 
Świętego. Jest ono duchowym przygotowaniem na jubileusz 
575-lecia Parafii Brzeziny, który będziemy przeżywać w 2015 roku. Zapraszamy dziś na ko-
lejne spotkanie w Świetlicy Wiejskiej o godz. 17.00. Poprowadzi je cysters z Jędrzejowa,  
o. Jakub Zawadzki. Zapraszamy WSZYSTKICH do wspólnego spotkania ze Słowem Bożym. 
▪ Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016  
w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod ha-
słem: "Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane w Kościele dzisiaj". 
▪ Zachęcamy do licznego uczestnictwa w roratach codziennie o godz. 16.00. 
▪ W zakrystii rozprowadzane są świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Niech na każ-
dym wigilijnym stole zapłonie to światło miłosierdzia. 
▪ „Dzień dobry, ja jestem z Duszpasterstwa Młodzieży w Brzezinach i chciałabym Państwu 
dać opłatek wigilijny.” I coś jeszcze, ale o tym nie mówię. Bo niby po co to całe roznoszenie, 
chodzenie po domach, tracenie czasu? Przecież to nie ma sensu! I tak… I nie. Przecież ma-
my swój cel! Coś poza zmarznięciem i doręczeniem opłatka. Chcemy złożyć życzenia, 
wnieść wigilijne oczekiwanie tam, gdzie jeszcze go nie ma, podarować radość wszystkim, 
którzy należą do naszej parafii. Niesiemy ze sobą ciepło (być może nie pogodowe, ale na 
pewno sercowe!) i ciepło otrzymujemy. Jest w prostych słowach „Nawzajem!” i „Dziękuję, 
Pani też wesołych Świąt!”. Uśmiech ma większą moc niż zamknięte drzwi i szczekające psy. 
Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim osobom proponującym nam herbatę  
i składającym życzenia, a przede wszystkim absolutnie wspaniałym ludziom, którzy w tym 
zimnie dotrzymują sobie towarzystwa i dobrowolnie zanoszą wigilijną radość do każdego 
domu! Może do Twoich drzwi jeszcze zapuka młodzież z opłatkiem?                    /M. Gawior/ 
▪ 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. Podczas tej eucharystii odbędzie się także błogosławieństwo ma-
tek z niemowlętami oraz kobiet w stanie błogosławionym. Zachęcamy do skorzystania z łaski 
błogosławieństwa. 
▪ W dniach 14-16 grudnia będziemy przeżywać w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Po-
prowadzi je ks. Dariusz Gącik, notariusz Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Przygotujmy się na 
przyjście Pana. 
▪ W niedzielę 21 grudnia w naszej parafii odbędzie się wprowadzenie relikwii św. Maksymi-
liana Marii Kolbego. Przygotowując się na tę uroczystość zachęcamy do odmówienia nowen-
ny do tego niezwykłego patrona w pełni oddanego Niepokalanej Maryi. Modlitwę rozpoczy-
namy w piątek. Tekst nowenny poniżej. 

Nowenna do Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 
Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzo-
ry świętości, prosimy Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór świętego Ojca Maksymiliana  
i przez szczególne oddanie Niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe. Święty Ojcze 
Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego, w imię tej miłości wspo-
móż mnie swoim wstawiennictwem i uproś mi łaskę, o którą pokornie proszę. Ojcze nasz... , 
Zdrowaś Maryjo... O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie 
uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi 
Kościoła świętego i poleconymi Tobie. 

Boży człowiek…  -  św. Leokadia (9 grudnia) 
Leokadia pochodziła z Toledo. Informacje o niej są skąpe. Najstar-
szy opis jej męczeńskiej śmierci pochodzi z wieku VII. Według Mar-
tyrologium Rzymskiego, kiedy cesarz Dioklecjan wydał edykt prze-
śladowczy (w roku 303), namiestnik rzymski w Toledo nakazał 
uwięzić wszystkich, którzy jawnie przyznawali się do chrześcijań-
stwa albo którzy zostali jako tacy oskarżeni. Wśród nich znalazła 
się Leokadia, mieszkanka Toledo, dziewica. Dacjan, namiestnik, 
usiłował ją skłonić do odstępstwa najpierw pochlebstwem i obietni-
cami, potem groźbą, wreszcie tak wyszukanymi mękami, że w wię-
zieniu zmarła z wycieńczenia. Był to rok 304. Wspomniany żywot z 
wieku VII głosi to samo, chociaż ubarwił śmierć legendarnymi 

szczegółami. Modlitwa. Przez wstawiennictwo św. Leokadii prosimy Cię Panie o łaskę nieba. 
Z Watykańskiej Ziemi… 
„- Pojechałem do Turcji jako pielgrzym, a nie jako turysta. Gdy poszedłem do meczetu, nie 
mogłem powiedzieć: teraz jestem turystą!” - stwierdził Ojciec Święty. Wyjaśnił, że oprowadza-
jący go po meczecie wielki mufti cytował fragmenty Koranu o Maryi i Janie Chrzcicielu. –  
„W tym momencie poczułem potrzebę modlitwy. Zapytałem go: pomodlimy się trochę? Od-
powiedział mi: tak, tak. Modliłem się za Turcję, o pokój, za muftiego, za wszystkich i za sie-
bie... Powiedziałem: Panie, połóżmy kres tym wojnom! To była chwila szczerej modlitwy” - 
powiedział papież.                                                                                                    /za: deon.pl/ 
Tu es Petrus… 
93. Św. Paweł I (29.V.757-28.VI.767) [Konstantyn, 767-769, Filip, 768] Ponieważ rozdarcie 
między Kościołem Wschodu i Zachodu, również na skutek sporu o cześć obrazów, coraz 
bardziej się pogłębiało, Paweł I nie zawiadomił cesarza wschodniorzymskiego o swoim wybo-
rze. Powiadomił natomiast o tym takcie króla Franków, ale i to nie uwolniło go od grożącego 
niebezpieczeństwa: Longobardowie nacierali znowu, Frankowie zaś związani byli ciężkimi 
walkami w kraju. Mimo wszystko przymierze z Frankami pozwoliło przezwyciężyć trudności. 
Paweł I zmarł 28 czerwca 767 i pochowany został zrazu u Świętego Pawła za Murami, ale 
wkrótce przeniesiono jego doczesne szczątki do Bazyliki św. Piotra. Po śmierci Pawła I do-
szło do podwójnego wyboru: Konstantyna II i Filipa. Jednak obaj, będący igraszką rodów ary-
stokratycznych Rzymu, nie utrzymali się długo. 7 sierpnia 768 stosując normalną procedurę 
wybrano i dwa dni później konsekrowano Stefana IV. 
Zamyśl się… 
 „Gdyby ludzie pragnęli bardziej własnego 
szczęścia niż nieszczęścia innych, mogliby-
śmy niebawem mieć raj na ziemi”.  /B. Russell/ 

Uśmiech… 
Ksiądz w czasie rorat pyta dzieci, co 
można sobie odmówić w czasie Adwentu. 
- Modlitwę - odpowiada jedno z dzieci. 

Coś dla ducha… 
„O chrześcijanach w niebie” 

Założyciel kościoła metodystów, John Wesley, miał taki sen: Zwiedzając zaświaty, stanął 
przed wejściem do piekła. Przeczytał informację o godzinach urzędowania i zapukał do drzwi. 
– Kto tu u was przebywa? Co za ludzie? są też katolicy? – spytał diabelskiego odźwiernego. 
– O tak, wielu – padła odpowiedź. – A anglikanie? – Wielu – bąknął diabeł. Wesley pytał też  
o inne odłamy chrześcijańskie i zawsze słyszał twierdzącą odpowiedź. Również metodystów 
była cała masa. Przygnębiony poszedł dalej i znalazł się przed bramą nieba. Pociągnął za ko-
łatkę i zadał te same pytania. Anioł furtian odpowiadał zawsze: - Nie, nie ma żadnego. Nie ma 
żadnego katolika, żadnego protestanta, żadnego prawosławnego. Również żadnego metody-
sty nie uświadczysz. Wesley, zdezorientowany, wykrzyknął: - To kto w takim razie mieszka  
w niebie? – Tutaj są tylko chrześcijanie – odpowiedział uprzejmie anioł.       /ks. K. Wójtowicz/ 

 


