
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 15.12 Dzień Powszedni  
900 + Zofię Pobocha (2 r. śm.) z int. rodziny  
1200 + Krystynę, Stanisława Zająców, Juliannę, Jana Cielątków, Czesławę i Stefana Cie-
chanowskich, Dionizego, Dariusza i Alfreda Kubickich, Krzysztofa Ferta   
1600 + Stanisława Machulskiego (r. śm), Augustyna i Mariannę Stachurów  
Wtorek 16.12 Dzień Powszedni  
900 + Jerzego Dziergwę (ur.) z int. córki z mężem 
1200 + Ryszarda, Kazimierza Januszka, Anielę, Józefa i Bogdana Stachurów   
1600 + Bolesława, Czesława, Waldemara i Helenę Krzyszkowskich, Antoniego i Katarzynę 
Pietszczyk  
Środa 17.12 Dzień Powszedni  
1600  + Stanisława, Władysława, Tadeusza, Marię Gola i zm. z rodziny Pasków, Golów, 
Węgrzynów, Kruków, Kowalskich z int. Ireny Goli.    
Czwartek 18.12 Dzień Powszedni  
1600 W 18 r. ur. Weroniki Kowalskiej z int. rodziców i rodzeństwa z rodzinami 
1630 + Halinę Woś, Leszka Kurtka z int. rodziny   
Piątek 19.12 Dzień Powszedni  
1600 + Aleksandra Kozakowskiego 
1630 + Piotra (r. śm), Jana Sochę  
Sobota 20.12 Dzień Powszedni  
1600 + Józefę Kwiecień, Władysława, Mariana, Władysława, Tadeusza Dyragów z int. Te-
resy i Ryszarda Dyraga. 
1630 + Tomasza Kubickiego z int. siostry z mężem  
Niedziela 21.12 IV Niedziela Adwentu  
800 + Stanisława i Józefę Zawadzkich z int. rodziny  
1000 + Celinę Więcek (8 r. śm)  
1200 1) + Józefa Kasperka (3 r. śm.) 
        2) + Aleksandrę Zacharz z int. koleżanek i kolegów z klasy   
1600 Msza Święta za parafię  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Iz 61, 1-2a. 10-11  /   1 Tes 5, 16-24 Ewangelia:  J 1, 6-8. 19-28 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świa-
dectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on 
światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Takie jest świadectwo Ja-
na. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty 
jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». 
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty je-
steś prorokiem?» Odparł: «Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać 
odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Odpowiedział: «Jam 
głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz». 
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: 
«Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani proro-
kiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy 
nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka  
u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzie-
lał chrztu.    

Oczekuj Pana, jest blisko! 

 † W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Józefa Mły-
narczyka z Brzezin, Damiana Kurka z Kielc, Janinę Pędzik z Brzezin, którzy odeszli 
do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Ekstra… 
× 17.12 - Dzień bez Przekleństw 
× 18.12 - Międzynarodowy Dzień Migrantów 
× 20.12 - Dzień Ryby 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę odbyło się II Lectio Divina, które poprowadził cysters z Jędrzejowa,  
o. Jakub Zawadzki. Rozważanie nad Słowem Bożym dotyczącym Kościoła jest przygotowa-
niem do jubileuszu 575-lecia naszej parafii, który będziemy przeżywać w 2015 roku. Zapra-
szamy także dziś na kolejne Lectio Divina, które odbędzie się o godz. 17.00 w Świetlicy 
Wiejskiej. Poprowadzi je oblat z Kielc, ks. Roman Westwal. To tylko 45 minut poświęcone na 
zatrzymanie się na tym, co mówi do nas Bóg. 
▪ 9 grudnia delegacja parafii Brzeziny udała się z pielgrzymką do Miejsca Piastowego, gdzie 
otrzymała relikwie bł. Bronisława Markiewicza. Bogu niech będą dzięki! 
▪ Dziś w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje adwentowe prowadzone przez ks. Dariusza 
Gącika, notariusz kurii. Pamiętajmy, że na Boże Narodzenie powinny być przygotowane nie 
tylko nasze mieszkania, ale przede wszystkim nasze serca. W poniedziałek: msze święte o 
9.00, 12.00, 16.00, a o 13.15 – nabożeństwo dla dzieci; we wtorek msze o 9.00,12.00,16.00. 
▪ W poniedziałek 15 grudnia o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej odbędzie się kolejne spotka-
nie „Herbata z aureolą”, którego patronem będzie św. Maksymilian Kolbe. Zapraszamy 
wszystkich młodych, którzy w miłej atmosferze chcą podyskutować przy dobrej herbatce.  
▪ W ubiegły piątek rozpoczęliśmy nowennę przygotowującą parafię na uroczystość wprowa-
dzenia relikwii. W ramach Triduum ku czci św. Maksymiliana Kolbe zaplanowane jest: 
19.12.2014 (piątek), g. 18.00 – projekcja filmu fabularnego „Życie po życiu” w Świetlicy Wiej-
skiej (zainspirowanego heroicznym czynem franciszkańskiego świętego w obozie koncentra-
cyjnym);  20.12.2014 (sobota), g. 17.00 – Akatyst ku czci Bogurodzicy w kościele w wyko-
naniu Scholi „Angelo” z Piotrkowic oraz Akt oddania Parafii Niepokalanej Maryi; 21.12.2014 
(niedziela), g. 10.00 – msza dla dzieci, po mszy spotkanie dzieci z Redakcją Małego Ryce-
rzyka Niepokalanej, g. 11.40 – program słowno-muzyczny w wykonaniu Sióstr Franciszkanek 
Rycerstwa Niepokalanej, g. 12.00 – uroczyste wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana Marii 
Kolbe przez o. Mirosława Bartosa, gwardiana Niepokalanowa. Zachęcamy do uczestnictwa! 
▪ Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej posiada w swojej ofercie ręko-
dzieło artystyczne wykonane przez osoby niepełnosprawne. Są to np. stroiki, ozdoby choin-
kowe, serduszka, ptaszki jak i wiele innych rzeczy ręcznie wykonanych. Wszystko to można 
będzie w przyszłą niedzielę nabyć po każdej mszy świętej przed naszym kościołem za sym-
boliczną ofiarę. Zebrane fundusze wspomogą dokończenie budowy Hospicjum w Kielcach. 
▪ Betlejemskie Światło Pokoju to tradycja. Rok w rok wędruje z groty narodzenia Pańskiego w 
Betlejem po najdalszych zakątkach świata. Zapalone raz, rozpala wielki korowód serc, przy-
gotowujących się na narodziny Zbawiciela. Od lat wiadome jest, że przybędzie do nas ze 
Słowacji. Tak, jak dotychczas, także kielecka reprezentacja harcerzy pojawi się w Zakopa-
nem i odbierze Światło. W niedzielę 21 grudnia na każdej mszy świętej będzie jaśniało w na-
szej parafii. Każdy, kto zechce, będzie mógł zabrać je do domu. W tym celu należy mieć 
przygotowany swój lampion, świeczkę. To Światło to coś więcej niż płomień. To setki kilome-
trów podróży, ogrom uśmiechu i braterstwa i iskierka miłości zamknięta w małym płomyku 
pokoju.                                                                                                                          /44 KDH/ 
▪ W ostatni poniedziałek zakończyło się ziemskie cierpienie Oli Skrzypczak-Zacharz. Po 
ciężkiej chorobie odeszła do Pana. Nasze ofiary nie zdołały jej uratować. Pozostałe pienią-
dze zostaną przeznaczone dla jej osieroconej córeczki. Niech dobry Bóg przyjmie Olę do 
swojego mieszkania w Niebie. 
Kazanie espresso… 
„Krzysztof Kieślowski uważał, że żyjemy w świecie, który nie ma na siebie pomysłu. 
Swoimi filmami zachęcał do rozmowy o tym, co ważne.  
Jan Chrzciciel, <<zaświadczając o Światłości>>, nadawał sens nie tylko własnemu ży-
ciu, ale także życiu tych ludzi, którzy do niego przychodzili. 
Zdaniem Simone Weil to wewnętrzna pustka czyni człowieka zdolnym do grzechu: 
<<Wszystkie grzechy są usiłowaniem wypełnienia pustki>>.”                  /ks. E. Burzyk/ 

Boży człowiek…  -  św. Maria Crocifissa (15 grudnia) 
Paula di Rosa urodziła się 6 listopada 1813 roku w Brescii 
(Włochy). Wcześnie straciła matkę. Jako sierota obrała sobie 
za matkę Najświętszą Maryję Pannę. Oddana do szkoły i na 
wychowanie sióstr wizytek, uczyniła duże postępy w nauce  
i w cnotach chrześcijańskich. W wieku 17 lat wróciła do domu. 
Kiedy ojciec zaproponował jej małżeństwo, odmówiła i w 19. 
roku życia złożyła ślub dozgonnej czystości. Równocześnie 
podjęła się kierownictwa nad 70 pracownicami w przędzalni 
ojca w Acquafreddzie, rozwijając wśród nich prawdziwie mi-
syjną i apostolską pracę w latach 1831-1836. W latach 1836-
1839 podjęła się pracy w dwóch szkołach dla głuchoniemych 
oraz w instytucjach przeznaczonych dla opuszczonych kobiet 
i dziewcząt narażonych na utratę niewinności. Pod kierownic-
twem wytrawnego kierownika duchowego, ks. Faustyna Pin-
zoni, postanowiła założyć stowarzyszenie pielęgniarek dla 
posługi chorym. Po otrzymaniu zezwolenia od władz pań-
stwowych w 1840 Paula zebrała 32 dziewczęta, przeszkoliła 

je i udała się z nimi do szpitala kobiecego w Brescii. W roku 1852 Paula w uroczystość Naj-
świętszego Serca Jezusowego złożyła śluby i przybrała imię zakonne Maria Crocifissa (Maria 
od Chrystusa Ukrzyżowanego). Wraz ze swoją przełożoną przyjęło habit 18 sióstr. Siostry da-
ły o sobie znać przede wszystkim w czasie zarazy, jaka kilkakrotnie nawiedziła północne 
Włochy. W czasie ćwiczeń duchowych w Mantui zasłabła śmiertelnie (26 listopada), ukończy-
ła je wszakże i udała się do macierzystego domu w Brescii, gdzie 15 grudnia 1855 roku odda-
ła Bogu ducha. Modlitwa. Ucz nas Panie miłosierdzia na wzór św. Marii. Amen. 
Tu es Petrus… 
94. Stefan IV (7.VIII.768-24.I.772) Był kontynuatorem frankofilskiej polityki swoich po-
przedników. Po śmierci króla Pepina rządy po nim przejęli jego synowie Karol I (Wielki) 
i Karloman, między którymi dochodziło do coraz ostrzejszych konfliktów. Papież był 
przeciwny sprzymierzaniu się Karola z Longobardami (Karol pojął za żonę córkę króla 
Longobardów) w obawie przed ich dalszą ekspansją. Dlatego zrazu nawiązał kontakt  
z Karlomanem, lecz później zmienił stanowisko: Longobardowie złożyli mu wiele po-
ważnych obietnic (których jednak nie dotrzymali). 
Zamyśl się… 
„Czy istnieje coś, co spra-
wia, że życie staje się pięk-
ne, coś, o czym można po-
wiedzieć, że przynosi roz-
kwit, wewnętrzną radość?... 
Tak, istnieje. To jest zaufa-
nie.”       /brat Roger z Taize/ 

Uśmiech… 
Ulicą biegnie olbrzymi pies, przerażony, sierść zjeżona, ogon 
podkulony. Przewraca śmietniki, wpada na ludzi, skamle żało-
śnie. Jakiś facet z ciekawością patrzy, co się dzieje, i widzi, że 
tego wielkiego psa goni jakiś malutki kundelek, mniejszy od 
jamnika. Zatrzymuje przerażonego wilczura i mówi: - No co ty, 
przed takim szczeniakiem uciekasz? Przecież jedno kłapnięcie 
zębami i... - A czy ty wiesz, jaki on ma zimny nosek? 

Coś dla ducha… 
„O alfabecie i Ewangelii” 

Chlara Lubich, założycielka i przełożona Dzieła Maryi, powstałego w Trydencie w 1943 roku, 
tak motywuje konieczność życia wiarą w przemówieniu do biskupów w Rocca di Papa 24 
stycznia 1978 roku: - Alfabet składa się z niewielkiej liczby liter, lecz kto ich nie zna i nie nau-
czy się kilku reguł gramatycznych, pozostanie analfabetą. Ewangelia jest niedużą książką, ale 
ci, którzy nie żyją zawartymi w niej słowami, pozostają – jeśli można tak powiedzieć – chrze-
ścijanami niedorozwiniętymi. Dają oni obraz Kościoła, który jest daleki od tego, co chciał i za-
łożył Chrystus.                                                                                    /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


