
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 04.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Barbarę Adamczyk zam. mąż, córki i mama 
        2) + Leokadię Grabowską zam. Stanisława Mazur i Grabowski Zdzisław z żoną 
1700 + Stanisława Kutę (r. śm.) zam. żona z dziećmi  
Wtorek 05.12 Dzień Powszedni   
1600 + Stefanię, Józefa, Władysława Gawiorów, Bolesława Stachurskiego, Helenę Szczer-
bę zam. rodzina  
1700 1) + Mirosława Gierasińskiego (r. śm.) zam. mama  
        2) + Leokadię Grabowską zam. chrześniak Stanisław 
Środa 06.12 Św. Mikołaja, biskupa (wsp. dowolne)   
700 + Krystynę Olejarczyk od pracowników Maxi Pizza z Kielc  
1600 + Radosława Siwiec od uczestników pogrzebu  
Czwartek 07.12 Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
1600 1) + Krystynę Olejarczyk od uczestników pogrzebu  
        2) + Józefa (r. śm.), Adama Młynarczyka i zm. z rodz. Słowików   
1700  1) + Rozalię i Andrzeja zam. rodz. Malickich  
        2) + Marcina Kubickiego od uczestników pogrzebu   
Piątek 08.12 Niepokalanego Poczęcia NMP (uroczystość)   
800 za parafię 
1200+ Marcina Kubickiego zam. siostra z rodziną 
1500 z okazji Barbórki msza św. dziękczynno-błagalna za pracowników Kopalni Dolomi-
tów Radkowice 
1600 + Leszka Kurtka, Stanisława, Genowefę, Bogusława, Piotra Zawadzkich  
1700 + Aleksandrę Zacharz (3 r. śm.) zam. rodzice   
Sobota 09.12 Dzień Powszedni  
1600 + Mariannę i zm. z rodz. Brzozów 
1700 w int. Zdzisława Wojcieszyńskiego z okazji 75 r. ur., msza dziękczynna z prośbą o 
Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej 
Niedziela  10.12 II Niedziela Adwentu 
800 + Mariana, Marię, Józefa, Ignacego, Józefa,. Jadwigę Bentkowskich, Mariannę Włady-
sława Domagałów zam. rodzina 
1000 za parafię 
1200 w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. w Brzezinach ul. Chęcińska nume-
ry 233-217 
1600 + Jana (9 r. śm), Stefanię (6 r. śm), Mariannę i Franciszka Wawrzeńczyków 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 / 1 Kor 1, 3-9      Ewangelia:    Mk 13, 33-37 
«Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, 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 swym 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, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»». 
Kazanie espresso… 
„Wielu ludzi przegrało życie z powodu braku czujności. 
Zło zastawia pułapki i chce nas złowić. Tylko wielka czujność pozwala intuicyjnie dostrzec 
grożące nam niebezpieczeństwo. 
Człowiek mądry czuwa nawet w czasie snu.”                                                   /ks. E. Staniek/ 
 

Czekamy, przyjdź! 
 
 
 

+ W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Leokadię Grabow-
ską z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju + 

Extra… 
× 05.12 - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  /wolontariat.kielce.caritas.pl/ 
 



A w parafii… 
▪ Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Jest to pierwsza niedziela Adwentu, czyli czasu 
radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Niech będzie on okazją do ubogacania się 
podczas rorat (codziennie o godz. 16.00) oraz oczyszczenia serc podczas rekolekcji (17-19 
grudnia). W Kościele w Polsce rozpoczyna się dwuletni program duszpasterski „Duch, który 
umacnia miłość …”. Obecny rok liturgiczny będziemy przeżywać pod hasłem: „Jesteśmy 
napełnieni Duchem Świętym”. 
▪ W tym tygodniu: w poniedziałek wspominamy św. Barbarę,  patronkę górników, której ob-
raz wisi w naszym kościele; w środę wspominamy św. Mikołaja (odpust w Lisowie, radość 
dzieci na całym świecie); w czwartek wspominamy św. Ambrożego, którego figura znajduje 
się w ołtarzu głównym, przypada też pierwszy czwartek miesiąca; a w piątek uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP.  
▪ W piątek o godz. 16.00 odbędzie się poświęcenie medalików zakupionych przez rodziców 
dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
▪ Opłatki w tym roku rozprowadzane będą w zakrystii. Zachęcamy także do nabycia świec 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 
▪ Dziś po mszy o 10.00 spotkanie zelatorek róż różańcowych. 
▪ W piątek 8 grudnia rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Stanisława 
Papczyńskiego, które odbędzie się 17 grudnia o godz. 10.00. 
▪ Za tydzień możliwość wypożyczenia książek z Dzieła Bibliotecznego. 

Modlitwa… 
Jezu Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem. Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga Naj-
wyższego, Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy: przybądź i króluj na wieki nad 
swoim ludem. Jezu, Ty jesteś Świętym Boga, Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzci-
ciel w łonie Elżbiety, daj całemu światu radość zbawienia: przybądź i króluj na wieki nad 
swoim ludem. Jezu, Zbawicielu, anioł objawił Twoje imię Józefowi, mężowi sprawiedliwemu: 
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu, Światłości świata, Ciebie oczekiwał Sy-
meon i wszyscy sprawiedliwi: przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu, Wschodzie, 
który nigdy się nie kończysz, Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wyso-
ka, przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie.  Amen. 

Znalezione… 
„Pewien katolicki arcybiskup opowiedział kiedyś następującą historię: Trzech niedojrzałych 
chłopców postanowiło zrobić dowcip księdzu, który słuchał spowiedzi. Wchodząc jeden po 
drugim do konfesjonału wypowiadali zmyślone grzechy wszelkiego rodzaju po to,  by 
zobaczyć jak zareaguje ów ksiądz. Dwóch z nich zrobiło to i z pośpiechem wyszło  
z kościoła, ale trzeciego spowiednik zatrzymał i traktując go bardzo poważnie, zadał mu za 
pokutę, by podszedł do krzyża wiszącego na końcu kościoła i patrząc na figurę 
ukrzyżowanego Jezusa,  powiedział: „Ty zrobiłeś to dla mnie, a ja się tym nie przejąłem”. 
Młody chłopak zrobił to dwa razy, ale trzeci raz nie mógł tych słów wypowiedzieć i zamiast 
tego rozpłakał się. Wyszedł z kościoła już jako inny człowiek.  Znam tę historię – powiedział 
ów arcybiskup – gdyż tym młodym chłopakiem byłem ja. Dlaczego śmierć Jezusa 
Chrystusa, która wydarzyła się prawie 2000 lat temu w Jerozolimie,  w prowincjonalnym 
miejscu ówczesnego świata, ma nadal wpływ na ludzi i świat? Tom N. Wright wydał 
niedawno ciekawą książkę, którą zatytułował: The Day The Revolution Began. Rethinking 
the meaning of Jesus’ Crucifixion (Dzień w którym rozpoczęła się rewolucja. Przemyśleć na 
nowo znaczenie Jezusowego ukrzyżowania). Główna myśl tej książki osadza się na 
stwierdzeniu, iż śmierć Jezusa jest początkiem nowego stworzenia, którego pierwociną jest 
Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały i która to nowość może objąć każdego człowieka ze 
względu na to, iż jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Wspomniany arcybiskup 
doświadczył mocy śmierci Jezusa i został odnowiony Duchem Jezusa zmartwychwstałego  
i był to początek „nowego nieba i nowej ziemi” w jego życiu.                              /ks. J. Socha/  

Boży człowiek… - bł. Archanioł Canetoli (4 grudnia) 
Archanioł Canetoli urodził się w 1460 r. 29 września 
1484 r. wstąpił do zgromadzenia kanoników regularnych 
w klasztorze Najświętszego Zbawiciela w Wenecji. Jego 
zadaniem było witanie pielgrzymów. Czasem wśród nich 
rozpoznawał zabójców swojej rodziny. Zawsze jednak 
potrafił pohamować żądzę zemsty. Był niezwykle 
skromny, stronił od ludzi. Święcenia kapłańskie przyjął 
tylko z posłuszeństwa, po nich przez kilka lat wędrował 
między różnymi weneckimi klasztorami. W 1498 r. uzy-
skał zgodę na przeniesienie się do pustelni św. Ambro-
żego z Gubbio, gdzie miał nadzieję poświęcić się życiu 
kontemplacyjnemu. Musiał jednak w 1505 r. wrócić do 
klasztoru Najświętszego Zbawiciela. Później został wika-
riuszem w klasztorze św. Daniela w Padwie. Pozostał 
tam do 1509 r., kiedy to powrócił do życia pustelniczego 
w Gubbio. Odtąd rosła sława jego świętości. Był otoczo-
ny szacunkiem i często odwiedzali go nie tylko prości lu-

dzie, ale także możni tego świata, m.in. książę florencki Julian de Medici. Zmarł 16 kwietnia 
1513 r. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo bł. Archanioła prosimy naucz nasze 
serca wybaczać naszym wrogom i nieprzyjaciołom. Amen. 

Tu es Petrus... 
242. Klemens XI (23.XI.1700-19.III.1721) Giovanni Francesco Albani, ur. w 1649 w Urbino; 
poprzednicy uważali go za jednego z najbardziej wpływowych kardynałów. Jego ingerencja 
w wojnę o dziedzictwo tronu hiszpańskiego zakończyła się jednak niepowodzeniem. Po za-
kończeniu tej wojny (1715) papież ponownie zaczął zabiegać o przymierze przeciwko Tur-
kom. Dzięki poważnemu wsparciu papieża zaczęła się wojna przeciwko Turkom, zakończo-
na 5 sierpnia 1716 zwycięstwem księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, pod Peterwardein. 
Klemens wystąpił przeciwko jansenistom, doprowadził do zburzenia w 1709 r. klasztoru Port 
Royal we Francji. W bulli „Unigenitus” potępił papież 101 tez jansenisty Quesnela. Bullą z 19 
marca 1715 potępił tzw. „ryty chińskie”. Klemens wprawdzie prowadził nieskazitelny tryb ży-
cia, ale jego niezdecydowanie i nieroztropność przyniosły papiestwu poważne szkody. 

Zamyśl się… 
„Człowieka można przemocą 
ugiąć, ale nie można go znie-
wolić". 
       /Bł. ks. Jerzy Popiełuszko/ 

Uśmiech 
Spotyka się dwóch kumpli. - Coś taki wesoły? – pyta jeden. 
- A bo właśnie odprowadzałem teściową na pociąg. - A dla-
czego masz takie brudne ręce? - Bo z radości poklepałem 
lokomotywę! 

Coś dla ducha… 
„Moja miłość” 

„Kto w twoim życiu kocha cię najbardziej? Mama, ojciec, żona, dzieci, przyjaciel… Kocham 
cię jeszcze bardziej. niż ta osoba kiedykolwiek mogłaby cię pokochać. Miłość drugiej osoby 
jest jak diament z jedną tylko płaszczyzną. Moja miłość jest kamieniem mającym wiele 
płaszczyzn i opromienia swym blaskiem każdą sferę twojego życia. Moja miłość jest rozcią-
gającym się nad tobą płaszczem ochronnym, okrzykiem bitewnym, gdy wychodzę przeciw 
twoim wrogom. Moja miłość jest stołem, przy którym wychodzę przeciw twoim wrogom. Mo-
ja miłość jest stołem, przy którym siedzimy i dzielimy nasze troski. Jest sercem, które cię 
słyszy i naprawdę rozumie. Moja miłość nie może cię porzucić. Nie odwróci się od ciebie. 
Jest ukazana w Jezusie, który udowodnił, że Moje zaangażowanie nigdy się nie kończy. 
Dzięki Jego ofierze, moja miłość może świecić. Przyjmij jej niezmierzone piękno i wartość. 
Pozwól Mojej miłości rozbłysnąć w tobie.”                                                      /Andy Cloninger/ 

 


