
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 30.11 Św. Andrzeja Apostoła (święto)  
1600 + Andrzeja Czarneckiego z int. rodziców  
1700 + Stanisława Frankowicza zam. syn Wiesław z rodziną 
Wtorek 01.12 Dzień Powszedni 
1600 1) + Aleksandra (2 r. śm.) i Bogdana Kozakowskiego   
        2) + Mariannę Brzozę zam. córka z synem 
1700 + Juliana, Józefę, Stanisława, Anielę Misior  
Środa 02.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Czesława Piotrowskiego (1 r. śm.)   
        2) + Ryszarda Bigaja zam. żona z dziećmi 
1700 + Mariannę i Henryka Metryków zam. rodzina Wieczorków z Kielc   
Czwartek 03.12 Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Danutę Będkowską   
1700 + Stanisława Frankowicza zam. syn Bogusław z rodziną 
Piątek 04.12 Dzień Powszedni 
1500 o Boże błogosławieństwo i bezpieczną pracę dla pracowników Kopalni Dolomitu 
Radkowice 
1600 + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Stanisława, Jana Węgrzynów, Władysławę, 
Mariana Tulów, Mariannę, Józefa Rabiejów   
1800 1) + Bogdana (21 r. śm.) Stanisławę, Henryka i Danutę Stachurów  
        2) Stefanię (r  śm), Jana Znojków 
Sobota 05.12 Dzień Powszedni  
1600  W 18 r. ur. Adriana z int. rodziców i siostry  
1700 w int. rodziny Kubickich z prośbą o Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej  
Niedziela  06.12 II Niedziela Adwentu 
800 + Stefana, Jerzego Krawczyka, Stanisława Pietszczyka zam. rodzina   
1000 w intencji zmarłych z rodziny  
1200 za parafię  
1600 + Marię, Mariana, Ignacego, Józefa, Jadwigę, Józefa Bentkowskich i Władysława, 
Mariannę Domagałę z int. rodziny  
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 PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 
  

 

I Niedziela Adwentu  
29 listopada 2015 r. Nr 1 (366) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Jr 33, 14-16   
                   1 Tes 3, 12 – 4, 2 
Ewangelia: Łk 21, 25-28. 34-36 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Będą znaki na słońcu, księżycu  
i gwiazdach, a na ziemi trwoga naro-
dów bezradnych wobec szumu mo-
rza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć 
będą ze strachu, w oczekiwaniu wy-
darzeń zagrażających ziemi. Albo-
wiem moce niebios zostaną wstrzą-
śnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowie-
czego, przychodzącego na obłoku  
z wielką mocą i chwałą. A gdy się to 
dziać zacznie, nabierzcie ducha  
i podnieście głowy, ponieważ zbliża 
się wasze odkupienie. Uważajcie na 
siebie, aby wasze serca nie były 
ociężałe wskutek obżarstwa, pijań-
stwa i trosk doczesnych, żeby ten 
dzień nie przypadł na was znienac-
ka, jak potrzask. Przyjdzie on bo-
wiem na wszystkich, którzy mieszka-
ją na całej ziemi. Czuwajcie więc i 

módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i 
stanąć przed Synem Człowieczym». 
Kazanie espresso… 
"Na moście w Cieszynie spotykają się dwa psy. Pies czeski pyta polskiego: >>Dlaczego 
idziesz do nas?<<. >>Idę się najeść, a ty po co idziesz do nas?<< >>Idę się naszczekać<<. 
Jezus przestrzega, że ten, kto żyje tylko sprawami doczesnymi, oddający się obżarstwu i pi-
jaństwu, jest niezdolny do czuwania, może nie dostrzec przyjścia Jezusa. 
Ks. Józef Tischner twierdził, że podstawą wszystkich grzechów jest >>ociężałość ducha<<, 
która sprawia, że nie dążymy do szczęścia, ograniczając się do używania świata."  

/ks. E. Burzyk/ 

Oto idzie, Ten,  
który zbawienie przynosi nam! 

 
 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Zdzisława 
Grzegorczyka z Kielc i Mirosława Gierasińskiego z Brzezin, którzy odeszli do do-
mu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 
 

Extra… 
× 04.12 - Barbórka  
× 05.12 - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
 



A w parafii… 
▪ W niedzielę 22 listopada 2015 roku w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata do Ko-
ścioła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach o. Jakub Zawadzki, cysters wprowadził reli-
kwie pierwszego stopnia bł. Franciszki Siedliskiej. Podczas niedzielnej uroczystości głosił 
też na wszystkich mszach homilię. Mówił m.in. „(…)I może kogoś zdziwić, że cysters wpro-
wadza dziś relikwie nazaretanki. Ale to właśnie dzięki niej stoję przed wami… żywy. Gdy 
urodziłem się lekarze nie dawali szans na długie życie. Gdybym przeżył 24 godziny to już 
miał być cud. W szpitalu posługiwały wtedy także nazaretanki. I wtedy jedna z nich dała mo-
jej mamie obrazek sługi Bożej Franciszki Siedliskiej. Mama prosiła by wstawiała się u Boga 
za mną i wybłagała dar życia. I żyję. Żyję, by świadczyć, że u Boga wszystko jest możliwe. 
U Boga, który jest królem.(…)”. Relikwiarz nowej patronki został ufundowany przez jedną  
z rodzin z parafii. Został on umieszczony na przygotowanym na ten dzień ołtarzu. Oprawę li-
turgii podczas mszy św. z wprowadzeniem relikwii prowadziła schola parafialna i uczniowie 
ZS w Brzezinach, natomiast w trakcie ucałowania relikwii podczas sumy koncertował chór 
parafialny. W uroczystości w Brzezinach uczestniczyły Siostry Nazaretanki z Kielc, które 
pomogły w sprowadzeniu relikwii.  „Mój Królu, mój Panie, komu mogłabym zaufać, jeśli nie 
Tobie” powiedziała bł. Franciszka. Niech przykład życia tej Oblubienicy Króla przynagli nas 
do ufnego i pełnego oddania się woli Stwórcy. 
▪ Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny – to pierwsza niedziela Adwentu, czas radosnego 
oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Przypomina nam o tym dekoracja w kościele. 4 świece 
symbolizują kolejne niedziele Adwentu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w roratach 
codziennie o godz. 16.00. 
▪ W tą niedzielę na każdej mszy w naszym kościele odbędzie się poświęcenie opłatków na 
wigilijny stół. Zostaną one później rozprowadzone po domach. 
▪ W piątek 4 grudnia rozpoczynamy nowennę do św. 
Jana z Dukli przed uroczystym wprowadzeniem Jego 
relikwii do naszej świątyni, które odbędzie się podczas 
rekolekcji. 
▪ W sobotę 5 grudnia odbędzie się beatyfikacja dwóch 
polskich franciszkanów o. Michała i o. Zbigniewa oraz 
ks. Alessandra w Chimbote w Peru. Zachęcamy do 
oglądania filmu przybliżającego ich życie w piątek 4 
grudnia na programie 1 TVP o godz. 20.25. 
▪ W najbliższym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 
▪  Przypominamy rodzicom dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej o  zakupie 
medalików dla swoich dzieci. Ich przekazanie nastąpi 8 grudnia. 
▪  Zuchy i harcerze będą kwestowały pod kościołem 6 grudnia, aby dzięki hojności i szla-
chetnym sercom ludzi, którzy nie pozostają obojętni na innych wesprzeć rodzinę z terenu 
gminy Morawica i przekazać im, że ze swoimi codziennymi problemami nie zostali sami. 
Pomóżmy im stworzyć ciepły i radosny dom. Przyłączmy się do akcji Szlachetna Paczka 

Nowenna do św. Jana z Dukli  
Święty Janie z Dukli, z ufnością zwracamy się do ciebie w naszych potrzebach za przykła-
dem naszych ojców, którzy szczerze ufali twoim modlitwom i twemu wstawiennictwu u Boga 
i zawsze byli wysłuchani. Bądź naszym Orędownikiem, swoją modlitwą wstawiaj się za nami 
do Boga, aby nasza Ojczyzna mogła żyć w pokoju, a my wszyscy byśmy zawsze wiernie 
trwali przy Bogu. Upraszaj nam u Boga przebaczenie naszych grzechów i zdrowie duszy,  
a także zdrowie ciała i uleczenie z chorób. Ufamy, że za twoją przyczyną Bóg udzieli nam 
wszystkich potrzebnych łask. 
W. Módl się za nami, święty Janie. O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana cnotami wielkiej pokory i cierpliwości; do-
zwól łaskawie, abyśmy naśladując jego przykład, mogli otrzymać potrzebne łaski. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

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 starszej siostry, 
w jedenastym roku życia przywdziała habit sióstr kapucynek. 
Właściwy nowicjat rozpoczęła w 1606 r. Przeszła potem okres 
wewnętrznego opuszczenia, który został ukoronowany darem 
głębszego rozumienia Pisma świętego i znajomością łaciny. 
Uczestniczyła potem w zakładaniu nowego domu zakonnego w 
Saragossie. W wieku 23 lat została tam mistrzynią nowicjuszek. 
Zredagowała wtedy Directorio, które było chyba pierwszym z jej 
pism. 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 du-
chowe". Wówczas to napisała Regla y constituciones del Divino 
Amor. Stawszy się apostołką świętości, pod nazwą Monte de 
piedad prowadziła krucjatę modlitw, w których prośby za dusze 
w czyśćcu łączyła z nabożeństwem do Najświętszego Serca 

Jezusowego. 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 pośród trudów trzeba było budować na nowo. Pod koniec życia Maria Aniela nie kon-
taktowała 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 Wszechmocny przez wstawien-
nictwo bł. Anieli prosimy daj nam pokochać Ciebie jak prawdziwego Oblubieńca. 
Tu es Petrus... 
138. Grzegorz V (3.V.996-18.II.999) [Jan XVI, 997-998]  Poparty przez Ottona III, w dniu 
wyboru miał 24 lata; Wybór odbył się 3 maja 996, a już w tym samym roku Grzegorz ukoro-
nował Ottona IlI na cesarza. Kiedy cesarz opuścił Rzym, doszło do przewrotu, podczas któ-
rego przy poparciu Bizancjum antypapieżem został Jan XVI. Grzegorz musiał ratować się 
ucieczką. Na prośbę Grzegorza przybył do Rzymu Otton, z kolei Jan, choć poddał się cesa-
rzowi, musiał uciekać, został jednak ujęty i okaleczony. Grzegorz V jako pierwszy papież 
wydał interdykt: obłożył całą Francję klątwą kościelną, ponieważ król Robert II bez papie-
skiej dyspensy ożenił się z krewną. W ostatnim okresie pontyfikatu poświęcił się papież re-
formie Kościoła w duchu Cluny. Podczas nieobecności Grzegorza V w Rzymie Jan Filaga-
tos z Kalabrii pozwolił się obwołać przez Krescencjuszy, w maju 997, papieżem Janem XVI. 
Kiedy nadciągnął Otton III w roku 998, uciekł, ale został ujęty. Grzegorz kazał go okaleczyć  
i wśród wyzwisk (odwrotnie osadzonego na ośle) włóczyć po ulicach miasta. W końcu de-
portowano Jana do klasztoru, gdzie ponoć żył jeszcze kilka lat. 
Zamyśl się… 
„Najstraszniejsza bieda to samotność i poczucie bycia 
niekochanym.”                                         /Matka Teresa/  

Intencja różańcowa na grudzień 
ogólna: Abyśmy wszyscy mogli 
doświadczać miłosierdzia Boga, 
który wciąż niestrudzenie nam 
przebacza. 
ewangelizacyjna: Aby rodziny,  
w szczególny sposób te, które 
cierpią, znajdowały w narodzinach 
Jezusa znak niezawodnej nadziei. 

Uśmiech… 
Spotykają się dwa ślimaki - jeden ze skorupką na ple-
cach, a drugi bez. Ten ze skorupką: - Ej, stary, co ci się 
stało ze skorupką? - Tylko nie mów nikomu - z domu 
uciekłem - odpowiada. 
Coś dla ducha… 

„O domu”  
Bł. Franciszka Siedliska żyła w dostatku i wygodzie, "w domu, gdzie Bóg nie był Panem". 
Gdy dorosła zakładała domy dla swego Boga, by ludzie mogli odczuć Jego miłość.      /KP/ 

 

 


