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Poniedziałek 21.12 Dzień Powszedni 
1600 + Mariannę, Mariana, Adama, Tomasza Kubickich, Stanisława Znoja  
1700 + Stanisławę, Romana, Jana, Annę, Katarzynę, Andrzeja, Kazimierę Znój  
Wtorek 22.12 Dzień Powszedni 
1600 1) + Marię Gola, Janinę, Wiesława, Stanisława Kowalskich 
        2) + Floriana Litwina i Zygfryda Kruka 
1700 1) W 18 r. ur. Justyny Kubickiej z int. rodziców  
        2) + Stanisława Frankowicza zam. siostra Janina  
Środa 23.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Jana, Franciszkę i zm. z rodziny Kubickich  
        2) + Agnieszkę Ślizankiewicz z int. koleżanek i kolegów z pracy ojca Franciszka  
1700 + Jana Nowaka od uczestników pogrzebu  
Czwartek 24.12 Wigilia Bożego Narodzenia  
700 1) + Adama i Józefa Młynarczyka  
      2) Tomasza, Adama, Marię, Mariana Kubickich, Edwarda Władyszewskiego  
2400 o Boże błogosł. dla wiernych Parafii Brzeziny  
Piątek 25.12 Narodzenie Pańskie (Uroczystość)   
800  Msza Święta za parafię  
1000 + Mariannę Brzozę 
1200 W 60 r. ur. żony Bożeny o zdrowie i Boże błogosławieństwo z int. męża  
1600 + Bolesława Kubickiego (r. śm.), Józefa Kubickiego, Mariana i Janinę Pobochów 
zam. rodzina   
Sobota 26.12 Św. Szczepana, pierwszego męczennika (święto)  
800 + Genowefę, Bolesława, Romana Domińczaków  
1000 + Bartosza Dziewięckiego (2 r. śm.)   
1200  Chrzty: Wojciech Szczukiewicz, Lena Więcek  
1500 ślub: Adam Graczkowski i Monika Marzec  
1600 + Szczepana, Antoninę Rutkowskich, Zofię, Jana Woźniczko i Zofię Woźniczko  
Niedziela  27.12 Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (święto)  
800 + Anielę, Ludwika, Jerzego, Tomasza Władyszewskich  
1000 + Henryka Bębacza (10 r. śm.) zam. żona Teresa z dziećmi   
1200 Msza Święta za parafię  
1600 W int. zm. w 2015 r. mieszkańców Brzezin z int. sołtysa wsi Brzeziny  

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 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Mi 5, 1-4a   
                    Hbr 10, 5-10 
Ewangelia:  Łk 1, 39-45 
W tym czasie Maryja wybra-
ła się i poszła z pośpiechem 
w góry do pewnego miasta w 
pokoleniu Judy. Weszła do 
domu Zachariasza i pozdro-
wiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 
usłyszała pozdrowienie Ma-
ryi, poruszyło się dzieciątko 
w jej łonie, a Duch Święty 
napełnił Elżbietę. Wydała 
ona okrzyk i powiedziała: 
«Błogosławiona jesteś mię-
dzy niewiastami i błogosła-
wiony jest owoc Twojego ło-
na. A skądże mi to, że Matka 
mojego Pana przychodzi do 
mnie? Oto, skoro głos Twe-
go pozdrowienia zabrzmiał  
w moich uszach, poruszyło 
się z radości dzieciątko w ło-
nie moim. Błogosławiona je-

steś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». 
Kazanie espresso… 
"Zapytano samotnego lorda, dlaczego nie bierze udziału w życiu towarzyskim. - A co to jest 
- zapytał. - Zabawy, bale, przyjęcia, koncerty, wyścigi... - Jeśli o to chodzi - stwierdził lord - 
to może za mnie załatwiać mój lokaj! 
Maryja idzie do Elżbiety nie na przyjęcie czy plotki, ale by pomóc swojej krewnej, która 
będąc w podeszłym wieku znalazła się w błogosławionym stanie. Obdarowuje Elżbietę 
radością, której źródłem jest Jezus obecny w jej łonie. 
Dobra zasada: unikać towarzystwa, ale nie człowieka. >>Po co [...] szukać ucieczki  
w złudzeniach? Nie wolno mieć innego towarzystwa poza sobą samym, innego przyjaciela 
poza Bogiem<< - twierdził Gustaw Herling-Grudziński."                                    /ks. E. Burzyk/ 

Emmanuel się narodził! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 20.12 - Dzień Ryby  
× 23.12 - Światowy Dzień Snowboardu 
 
 



A w parafii… 
 Dnia 13 grudnia 2015 roku, w trzecią niedzielę Adwentu nazywaną „Gaudete” do kościoła 
pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach bernardyn o. Igor wprowadził relikwie I stopnia św. 
Jana z Dukli. Ten polski zakonnik żył w tym samym czasie, kiedy powstała brzezińska para-
fia. Swoje oddanie Bogu zaczął od pustelniczego życia, później wstąpił do zakonu francisz-
kanów konwentualnych, a następnie przeszedł do zakonu o obostrzonej regule zwanym 
bernardynami. Św. Janowi przypisuje się wyproszenie wielu cudów. Jednym z nich jest 
obrona Lwowa w 1648 roku, kiedy pod jego murami stanął Bohdan Chmielnicki z niezliczo-
nym wojskiem. Obrońcy Lwowa, mieszkańcy i bracia Bernardyni gorliwie modlili się przy re-
likwiach brata Jana z Dukli i jakież było ich zdziwienie, gdy bez żadnej bitwy najeźdźcy od-
stąpili zadowalając się okupem. Podobno Chmielnicki i Tuhaj-Bej ujrzeli unoszącego się nad 
klasztorem bernardyńskim zakonnika wznoszącego ręce do nieba, co wprawiło ich w prze-
rażenie tak, że dali rychło znak do odwrotu. Święty Janie z Dukli módl się za nami! 
 W sobotę 12 grudnia, w odpowiedzi na ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Jubile-
uszowy Rok Miłosierdzia, został powołany Parafialny Zespół Caritas. Grupa chętnych osób 
zdecydowała podejmować w środowisku lokalnym działalność charytatywną, a za swojego 
patrona objęli bł. Bernardynę Jabłońską. Do zadań PZC należy wspieranie osób chorych, 
samotnych, seniorów, samotnych matek, dzieci z rodzin ubogich (z czasem, w miarę możli-
wości wycieczki, ogniska, może pomoc w nauce). Przykładowe działania: zbiórki rzeczowe  
i pieniężne, wsparcie psychiczne, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych, pomoc 
w pracach domowych (seniorzy i chorzy), Wigilia dla samotnych. Osoby potrzebujące po-
mocy lub znające potrzebujących mogą zgłaszać się pod nr tel. 790885982 
 W niedzielę 13 grudnia odbyła się promocja Światowych Dni Młodzieży. Na każdej z mszy 
młodzi zachęcali do przyjęcia pielgrzymów z zagranicy do swoich rodzin. Wieczorem nato-
miast, na plebanii odbyło się spotkanie z przedstawicielami najważniejszych instytucji i or-
ganizacji lokalnych. Rodziny chętne do goszczenie młodych pielgrzymów w swoich domach 
prosimy o jak najszybsze dostarczenie wypełnionej deklaracji do zakrystii bądź kancelarii 
parafialnej. 
 Jak dobrze jest wypić dobrą herbatkę z dobrymi ludźmi... 18 grudnia odbyło się kolejne 
spotkanie „Herbata z aureolą”. Tym razem patron (św. Jan z Dukli) zainspirował młodych do 
rozmowy o ciszy, odosobnieniu. Wszystko dopełnił fragment z Ewangelii św. Jana (początek 
o Słowie). Więc przyjdź Emmanuelu - czekamy! Dorosłych bardzo serdecznie zapraszamy 
dziś na spotkanie „Kawa na obłoku”. Start o godz. 15.30 w świetlicy. 
 W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Przypominamy o zapaleniu świecy na stole wigi-
lijnym oraz o odczytaniu fragmentu Ewangelii i śpiewie kolęd. Zachęcamy również bardzo 
serdecznie do udziału w Pasterce. O godz. 23.30 rozpocznie się śpiew Nowenny i kolęd. 
Ofiara z tej mszy przeznaczona jest na Fundusz Ochrony Życia 
 W pierwszy i drugi dzień świąt msze św. tak jak w niedzielę. We wspomnienie św. Szcze-
pana odbędzie się poświęcenie owsa, a taca z mszy tradycyjnie przeznaczona jest na KUL. 
 W niedzielę 27 grudnia po mszy św. o godz. 16.00 odbędzie się wieczornica z tematyką 
świąteczną. 
 Dziś w kościele można nabyć jeszcze świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz 
opłatki. 

„Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 

by wszystko się nam rozplątało, 
węzły, konflikty, powikłania” 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim Parafianom życzmy  

pokoju serca i miłosiernej miłości. 
 

Redakcja Pisma SANCTUS 

 

 

Boży człowiek… - św. Piotr Nolasco (25 grudnia) 
Piotr Nolasco urodził się w Barcelonie. W wieku 15 lat stracił 
ojca, a pięć lat później - także matkę. Przedwczesne sieroctwo 
uwrażliwiło go na ludzką niedolę. Jego żywoty głoszą, że po 
śmierci rodziców rozdał majątek pomiędzy biednych, a sam 
przystał do krucjaty przeciwko albigensom pod wodzą Szymo-
na Montforta. W tym czasie dowiedział się o wielkim ucisku, 
jakiego doznają chrześcijanie w niewoli muzułmańskich Ara-
bów w południowej Hiszpanii. Wzruszony do głębi ich niedolą, 
postanowił zaapelować do rodaków, dobrać sobie towarzyszy  
i wykupywać z niewoli chrześcijan. Pierwsza akcja, jaką zor-
ganizował, miała skutek nadzwyczajny. Zdołał wykupić 300 
niewolników chrześcijańskich. W nocy z 1 na 2 sierpnia 1218 
roku Piotrowi Nolasco objawiła się Matka Boża i poleciła mu 
założenie zakonu od wykupu niewolników. Król Aragonii, Ja-
kub I, poparł inicjatywę i obiecał pomoc pieniężną. 10 sierpnia 
1218 r. biskup Barcelony, Beranger, obłóczył w katedrze Pio-
tra wraz z jego 12 towarzyszami w białe habity, by podkreślić, 
że właściwą założycielką nowej rodziny zakonnej jest sama 

Najświętsza Maryja Panna. Święty Piotr zmarł 25 grudnia 1249 albo 1258 roku. Modlitwa. 
Boże przez wstawiennictwo św. Piotra pomóż nam uwolnić się z naszych nałogów. 
Zamyśl się… 
„Wszelki gniew, wszelką nędzę i 
moc wszelką, złe losy zmoże, kto 
zbrojny miłością.”  
                                 /Michał Anioł/  

Uśmiech… 
Policjant zatrzymuje kierowcę i mówi: - Już po raz drugi 
upominam pana, że jadąc, gubi pan towar. Na to kie-
rowca: - A ja po raz drugi mówię panu, że jest gołoledź, 
a ja jadę piaskarką. 

Coś dla ducha… 
„Nieco inna opowieść wigilijna” 

„Antonello, 24 lata, włoski wolontariusz, dokonał bardzo osobistego i wręcz zaskakującego 
wyboru. Zamieszkał w biednej, zdesperowanej rodzinie, która borykała się z dużymi pro-
blemami. Dał się "zaadoptować", aby pomóc im podźwignąć się z dna. Podczas zabawy 
zorganizowanej dla ubogich, w tłumie ludzi zwróciła jego uwagę matka, która przyszła z 17-
letnim synem. Sprawiała wrażenie najuboższej z ubogich. Następnego dnia postanowił ich 
odwiedzić. W okolicy, w której mieszkali, nikt nie miał pojęcia o degradacji, w jakiej żyli. 
Oboje byli umysłowo chorzy. Ojciec pił. Nie mieli nikogo, kto dałby im wsparcie. Najpierw 
zaczął spotykać się z synem. Później regularnie odwiedzał całą rodzinę. Początkowo byli 
wobec niego nieufni, ale gdy powiedział, że chce z nimi zostać, że zamierza razem z nimi 
żyć i pracować, przyjęli go jak drugiego syna. Wiedział, że głównym problemem tej rodziny 
było doświadczenie odrzucenia zanim jeszcze zaczęła się staczać. Trzeba było zaradzić 
temu pierwszemu problemowi, aby zwyciężyć jego konsekwencje. - A tego mogłem dokonać 
jedynie, wchodząc w ich życie z moim życiem, dzieląc z nimi sytuację, w jakiej się znajdo-
wali - mówi. - Jeśli pochylisz się i wyjmiesz coś ze śmietnika to…, to wówczas staje się coś 
wielkiego, stajesz się świadkiem cudu. Osoby, które uważamy za niezdolne do samodziel-
nego życia, posiadają wartości, jakich my nie mamy. Prostotę, umiejętność radowania się  
z rzeczy niewielkich, lojalność, uśmiech. Wychowują mnie bym nie skupiał się na sobie. 
Główny problemem tej rodziny nie był brak pieniędzy lecz poczucie odrzucenia. - Jeśli nie li-
czysz się dla nikogo - dopowiada Antonello - wtedy jest ci już wszystko jedno. Ubodzy są 
często tacy bo nikt ich nie wybiera, bo dla nikogo nie są ważni. Już po roku życia w tej ro-
dzinie zauważył radykalne zmiany. Matka i syn stali się bardziej zaradni. Ojciec mniej pił. 
Kiedyś miewał powtarzający się sen, w których spadał w pustkę i wołał pomocy, nie wiedząc 
do kogo się zwrócić. Teraz we śnie woła: Antonello!!!”                                          /za: deon.pl/ 

 


