
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 11.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stanisława Znoja (8r śm) 
        2) + Marcina Kubickiego od wujka Lolka z żoną i dziećmi 
1700 1) + Katarzynę (11 r śm), Józefa Kowalskich, Józefa Ratusznik 
        2) + Tomasza Kobierskiego od uczestników pogrzebu 
Wtorek 12.12 NMP z Guadalupe (wsp. dowolne)    
700 + Krystynę Olejarczyk z int. znajomej   
1600 z okazji 6 r. ur. Kornela Woźniaka   
Środa 13.12 Św. Łucji, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)    
1600 + Mariana (r. śm.) Zofię, Mariana Szałas  
1700 1) + Helenę, Bolesława, Czesława, Waldemara Krzyszkowskich, Antoniego i Kata-
rzynę Pietszczyk zam. Bugajscy 2) + Jana, Mariannę, Stefana Domagałów   
Czwartek 14.12 Św. Jana od Krzyża, prezbitera doktora Kościoła (wsp. obow.)   
1600 1) W 18 r. ur. Weroniki Stachurskiej o Boże bł. zam. rodzice, siostra i dziadkowie 
        2) + Marcina Kubickiego zam. mama i bracia   
1700  1) + Krystynę Olejarczyk  
         2) + Stanisława, Czesławę Machulskich, Mariannę, Augustyna Stachurów zam. rodz.   
Piątek 15.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Pobocha (6 r. śm.) zam. rodzina  
        2) + Krystynę Olejarczyk   
1700 + Antoninę, Józefa, Stanisława, Marian,a Edwarda Kruków, Władysława Krąż 
Sobota 16.12 Dzień Powszedni  
1600 + Janinę Pędzik (3 r. śm.) zam. syn Henryk z rodziną  
1700 + Celinę Więcek z int. córek   
Niedziela  17.12 III Niedziela Adwentu  
800 + Edwarda Śmietanę (33 r. śm.), Stefana Gubałę i zm. z rodz. Śmietanów i Kamizelów  
1000 1) Msza Święta za parafię 
        2) za Rodziny przyjmujące Relikwie Krzyża Św. z Brzezin ul. Chęcińska 198-181 
1200 + Janinę, Stanisława, Wiesława Kowalskich i Marię Golów  
1600 + Eugeniusza, Piotra (r. śm.) Mariusza, Prędotów, ks. Edwarda, Józefę, Stefana, Ma-
riana Nowaków, Henryka Ślusarczyka zam. rodzina   
 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica,  
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nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Iz 40, 1-5. 9-11 / 2 P 3, 8-14 
Ewangelia: Mk 1, 1-8 
«Początek Ewangelii Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego. Jak jest napi-
sane u proroka Izajasza: «oto Ja 
posyłam wysłańca mego przed To-
bą; on przygotuje drogę Twoją. Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, prostujcie dla Niego 
ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na 
pustyni i głosił chrzest nawrócenia 
na odpuszczenie grzechów. Ciągnę-
ła do niego cała judzka kraina oraz 
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy  
i przyjmowali od niego chrzest  
w rzece Jordan, wyznając swoje 
grzechy. Jan nosił odzienie z sierści 
wielbłądziej i pas skórzany około 
bioder, a żywił się szarańczą i mio-
dem leśnym. i tak głosił: «idzie za 
mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 
jestem godzien, aby schyliwszy się, 
rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 
Ja chrzciłem was wodą, on zaś 
chrzcić was będzie Duchem Świę-
tym».». 
Kazanie espresso… 
„Głosił lepsze jutro. Nie lepsze dlatego, 
że Ameryka i Szwajcaria założą banki 
nad Wisłą, ale lepsze, bo lepsi będą 
dla siebie ludzie.  
Dobrobyt nie przyjdzie, lecz my go 

stworzymy. Uczynimy to przy pomocy Pana, który z nami zamieszka.  
Trzeba zbudować nowe drogi, linie telefoniczne, nowe koleje, mosty, trzeba zbudować no-
wy świat. Głosić Ewangelię to zbudować nową sieć komunikacyjną łączącą ludzkie serca.”   

/ks. E. Burzyk/ 

Zbawicielu wszystkich ludzi 
Niech Cię głos pokorny wzbudzi! 

 

Extra… 
× 10.12 - Dzień Odlewnika 
× 11.12 - Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich 
× 13.12 - Dzień Księgarza 
 



A w parafii… 
▪ Dziś z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski obchodzony jest w Kościele w Polsce już 
po raz osiemnasty: Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem 
tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy 
Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. W naszej parafii zbiórka pieniędzy do puszki 
▪ Za tydzień w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje adwentowe, które poprowadzi maria-
nin o. Wojciech Skóra. W niedzielę o godz. 10.00 nastąpi wprowadzenie relikwii św. Stani-
sława Papczyńskiego (od piątku odmawiana jest nowenna). W poniedziałek dzień spowie-
dzi. Msze w poniedziałek i wtorek: 9.00, 12.00, 13.30 (dla dzieci), 16.00, 18.00. Prosimy o 
zgłaszanie w zakrystii chorych do odwiedzenia w domu. 
▪ Dziś istnieje możliwość wypożyczenia książek z Dzieła Bibliotecznego im. bł. Sióstr Mę-
czenniczek Ewy i Marty. 
▪ Zachęcamy do nabycia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i opłatków w zakrystii. 
▪ Relikwie Krzyża Świętego na czas okresu świąt Bożego Narodzenia wracają do kościoła w 
dniu 23 grudnia 2017 r. 
▪ W środę Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy, w piątek do Miłosierdzia Bożego. 

Fragment Listu Episkopatu Polski z okazji 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej 
W obecnych czasach Rycerstwo jawi się jako swoiste antidotum na różnego rodzaju konflik-
ty i zniewolenia duszy ludzkiej. Idea Rycerstwa Niepokalanej została zawarta w tzw. „Dy-
plomiku” oraz w modlitewnym Akcie oddania się Niepokalanej. Przyjęcie tych treści i wciele-
nie ich w życie sprawi, że będziemy kształtowali siebie na wzór Maryi Niepokalanej. (…) 
Każdy może zostać rycerzem Niepokalanej. Wystarczy skierować prośbę do Centrum Naro-
dowego Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie. Po otrzymaniu deklaracji należy ją wy-
pełnić i podpisać a następnie odesłać do Niepokalanowa. Osoba, która zdeklarowała chęć 
wstąpienia do Rycerstwa, zostanie wpisana do Księgi Rycerstwa i otrzyma „Dyplomik Ry-
cerstwa Niepokalanej”, który jest swego rodzaju legitymacją oraz Cudowny Medalik. Po ich 
otrzymaniu należy w dniu wpisanym w „Dyplomiku” przystąpić do sakramentu pokuty i w 
pełni uczestniczyć we Mszy Świętej oraz dokonać aktu całkowitego poświęcenia się Niepo-
kalanej. Formuła aktu znajduje się w „Dyplomiku”. Na znak oddania należy zawiesić na szyi 
Cudowny Medalik. 
W poszukiwaniu… 
W tym roku przezywamy w Kościele najkrótszy adwent jaki może być. Czy dla Maryi czas 
kiedy była brzemienna był krótki czy długi tego nie wiemy. Ale te 9 miesięcy od zwiastowa-
nia jej nowiny przez anioła, trudne oczekiwanie na reakcje Józefa, wędrówka na spis ludno-
ści, co musiała czuć ta młoda dziewczyna? O czym myślał Józef? Ich sytuacja jest podobna 
do naszego oczekiwania, My wiemy, że przyjdzie powtórnie Jezus, Oni wiedzieli, że się na-
rodzi, ale czy wiemy co się stanie jak już zobaczymy na własne oczy Jezusa? Czy Św. Jó-
zef z Maryją wiedzieli jak będzie się im żyło z potomkiem, które przyjdzie im wychować? 
Jedno może zachwycać na pewno Bóg stworzył świat ustanowił niezmienne i trwające na 
wieki zasady fizyki, tchnął życie w nozdrza zwierząt i umieścił duszę w ciele ludzi. Dał nam 
przykazania które miały być dla nas drogowskazem pozwalającym nam tworzyć świat o któ-
rym On przedwieczny powiedział, że jest dobry. Ale kiedy my ludzie poszliśmy własną dro-
gą, kiedy nie chcieliśmy albo źle interpretowaliśmy Jego zasady, przyszedł na świat w sa-
mym sercu ludzkości w zwykłej rodzinie jakich większość w świecie. Ten Bóg który nas uko-
chał przez 30 lat nic nie mówił, po prostu był, uczył się naszych zachowań, poznawał nasze 
problemy, nasze pokusy, pewnie pracował jako cieśla, służąc innym ludziom. Czasami nie-
którzy pytają po co Jezus przyszedł na świat, a może właśnie po to, bo jest Bogiem z nami, 
Bogiem który Kocha każdego z nas, może po to, żeby mógł każdemu powiedzieć rozumiem 
co czujesz, przeżyłem to samo wtedy w Nazarecie. Myśląc albo szukając Boga chcielibyśmy 
cudów, uzdrowień ale może właśnie największy cud jaki Bóg nam dał nie było w tych 3 la-
tach wędrówki i nauczania ale w tych 30 latach kiedy Bóg był z nami i pracował z nami. /KK/ 

Boży człowiek… - św. Odylia (13 grudnia) 
Odylia była córką alzackiego księcia, Adalryka. Miała urodzić się 
niewidomą. Dlatego ojciec wyrzekł się jej. Powierzył ją pod opiekę 
pewnej kobiecie, a potem oddał ją do opactwa w Balma. Legenda 
podaje, że kiedy Odylia jako dziewczę otrzymała chrzest, miała 
odzyskać wzrok. Chrztu udzielił jej biskup św. Erard. Wtedy ojciec 
przyjął córkę do swojego zamku. Przybyła tam wraz ze swoim bra-
tem, Hugonem. Ojciec na jej prośbę ufundował opactwo, jak sama 
nazwa wskazuje, na wysokim wzgórzu, w Hohenbourgu (680),  
w pobliżu Strasburga, gdzie Odylia została pierwszą opatką. We-
dług podania, miała ufundować drugie opactwo żeńskie w Nie-
dermünster. Po świątobliwym życiu pożegnała ziemię dla nieba 13 
grudnia ok. 720 roku. Odylia została pochowana w Hohenbourgu, 
w kościele św. Jana. O jej kaplicy w tymże kościele i grobie 

wspomina papież, św. Leon IX, w 1050 roku. Część jej relikwii została rozdzielona po róż-
nych kościołach. Ikonografia przedstawia ją w stroju opatki z księgą reguł i naczyniem pła-
skim, na którym są widoczne oczy. Modlitwa. O Boże, zechciej nas opatrzyć czujnością  
i wstrzemięźliwością wzroku, abyśmy tym zmysłem nie grzeszyli. Za przyczyną świętej Ody-
lii racz sprawić, abyśmy byli wolni nie tylko od ślepoty cielesnej, ale i od wszelkich chorób 
duszy, wywołanych nadużyciem wzroku. Amen. 

Tu es Petrus... 
243.  Innocenty XIII 
(8.V.1721-7.III.1724) Miche-
langelo Conti, ur. w 1655 w 
pobliżu Palestriny, w 1706 
został kardynałem. Dzięki 
dyplomatycznym zdolno-
ściom udało mu się polep-
szyć stosunki między pań-
stwami europejskimi. 

Pomóżmy wybudować Hospicjum Dziecięce 
Siostra Michaela Rak z Wilna, która była w naszej parafii rok 
temu prosi o wsparcie. Wileńskie hospicjum jako jedyne na 
Litwie nieodpłatnie pomaga osobom z chorobą nowotworo-
wą. Obecnie zgromadzenie staje przed nowym wezwaniem 
rozbudowy i utworzenia działu hospicjum dziecięcego. 
„Nie możemy odpowiedzieć nie, bo nie mamy środków finan-
sowych”. Siostra szuka w Polsce 2 mln ludzi, aby każdy  
z nich wysłał 1 SMS z napisem WILNO na numer 72405. 
Koszt to 2 zł plus VAT. Można go wysyłać do końca roku. 

Zamyśl się… 
„My wszyscy jesteśmy przeznacze-
ni do tego, aby być diamentami, 
choć Bóg wie lepiej niż my, ile w 
nas jest pęknięć, skaz i węgla, które 
trzeba szlifować.  

/kard. Franciszek Macharski/  

Uśmiech 
Chory w szpitalu dostaje pierwszy obiad: łyżka kaszy, 
pół jajka, kromka chleba, pomidor. 
Chory patrzy na talerz i pyta pielęgniarkę: - Ma pani 
może znaczek pocztowy? 
- A do czego panu znaczek? – mówi na to kobieta. 
- A poczytałbym coś do obiadu… 

Coś dla ducha… 
„Moje miejsce w twoim sercu” 

„Czy kiedykolwiek dziwiło cię to, że czasami nie czujesz, że spędzasz ze Mną czas lub je-
steś blisko Mnie? Wiele razy przyczyną takich sytuacji jest to, że pozwalasz wejść w twoje 
życie sprawom, które cię rozpraszają. Mogą to być grzeszne sprawy, jak chciwość czy po-
żądanie, mogą to być pozornie nieszkodliwe zainteresowania, takie jak wędkarstwo czy sto-
larstwo. Jeżeli tym konkurencyjnym zainteresowaniom poświęcasz więcej uwagi niż Mnie, 
nie są wcale nieszkodliwe. To, co postawisz na pierwszym miejscu w życiu, zawsze bę-
dziesz bronił kosztem wszystkiego innego. Jeżeli usuniesz Mnie z honorowego miejsca  
w sercu, stanę się jedynie większą przeszkodą dla tego, co dla ciebie naprawdę ważne. 
Wtedy nasza relacja miłości będzie narażona na szwank. Jesteś Moim przyjacielem i sy-
nem. Czy masz prawe serce, które umieści Mnie na pierwszym miejscu i zobowiąże się do 
zachowania Mnie tam.                                                                                    /Andy Cloninger/ 

 


