
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 25.12 Narodzenie Pańskie (uroczystość)  
800 + Karola, Sebastiana, Władysława Tetelewskich, Zofię i Henryka Lech 
1000 + Bartosza Dziewięckiego (4 r. śm.) z int. rodziców 
1200  o zdrowie dla Kazimierza    
1600 za parafię 
Wtorek 26.12 Św. Szczepana, pierwszego męczennika (święto)   
800 + Józefa, Jana, Katarzynę Plewów, Andrzeja, Katarzynę Golów  
1000 + Bolesława, Genowefę, Romana Domińczaków zam. córka Barbara z rodziną  
1200  Chrzty: Zofia Domagała 
1600 + Szczepana, Antoninę Rutkowskich, Zofię Jana, Zofię Woźniczko   
Środa 27.12 Św. Jana, apostoła i ewangelisty (święto)    
700 msza święta 
1600 + Krystynę, Stanisława Zając, Juliannę, Jana Cielątko, Krzysztofa Fert, Stanisława 
Kuta 
Czwartek 28.12 Świętych Młodzianków, męczenników (święto)   
700 + Leokadię Grabowską z int. rodz. Wrzosków 
1600 + Bolesława Józefa Kubickich (r. śm.) Mariana, Janinę Pobochów z int. rodziny  
Piątek 29.12 V Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego   
700 msza święta 
1600 + Feliksa-Jerzego, Anielę i Ludwika Władyszewskich  
Sobota 30.12 VI Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego  
700 Jakuba Zychowicza 2 r. ur. o zdrowie i Boże bł. zam. rodzice  
1630 w int. mieszkańców Brzezin zmarłych w roku 2017 zam. sołtys 
Niedziela  31.12 Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (święto) 
800 + Jana (r. śm.), Franciszkę Kubickich i zm. z rodz. Pietrzczyków  
1000 + Henryka Bębacza (12 r. śm) 
1200 za parafię 
1500 ślub: Edyta Malicka i Puchała Norbert   
2400 dziękczynna za rok 2017 z prośbą o błogosławieństwo dla parafia w kolejnym roku 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica,  

e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com      parafia.brzeziny.org.pl 
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:    2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16   
                   Rz 16, 25-27 
Ewangelia: Łk 1, 26-38 
«Bóg posłał anioła Gabriela do mia-
sta w Galilei, zwanego Nazaret, do 
dziewicy poślubionej mężowi imie-
niem Józef, z rodu Dawida; a dzie-
wicy było na imię Maryja. Wszedłszy 
do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdro-
wiona, łaski pełna, Pan z Tobą, bło-
gosławiona jesteś między niewia-
stami ». Ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co by miało zna-
czyć to pozdrowienie. Lecz anioł 
rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie on wielki 
i zostanie nazwany Synem Najwyż-
szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował 
nad domem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca». Na to 

Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej od-
powiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu 
ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rze-
kła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».  
Wtedy odszedł od Niej Anioł.». 
Kazanie espresso… 
Zgoda na interwencję Boga w nasze życie jest warunkiem całego uświęcenia. Bóg czeka na 
tę zgodę. 
Trzeba wiele odwagi, by oddać siebie w ręce Żywego Boga.  
Maryja z Nazaretu była bardzo odważna.”                                                        /ks. E. Staniek/  
 

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, 
Bóg Prawdziwy z Boga Prawdziwego! 

 
 
 

Kolęda… 
28.12.2017 r. czwartek: od godz. 9.00 dwóch księży: 
                        1 - Zbrzańskie Chałupki i Nida od Lurowizny i Łaziska, 
                        2 - Nida Łaziska w stronę Lurowizny. 
29.12.2017 r. piątek: od godz. 9.00 dwóch księży: 
                        1 - Nida od nr 34 w kierunku Łazisk, 
                        2 - Nida od Łazisk w kierunku nr34. 
30.12.2017 r. sobota: od godz. 9.00 dwóch księży 
 



A w parafii… 
▪ Dziś ostatnia Niedziela Adwentu. O 24.00 zapraszamy do uczestnictwa w Pasterce, mszy 
świętej upamiętniającej oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Pójdź-
my wszyscy do stajenki! 
▪ W poniedziałek świętujemy Narodzenie Pana Jezusa. Nie zapominajmy o źródle radości 
tych najbliższych dni i spotkajmy się z Nowonarodzonym Panem przy Stole Eucharystycz-
nym. We wtorek Kościół wspomina św. Szczepana, na mszach św. poświęcenie owsa.  
W środę świętego Jana Apostoła – poświęcenie wina. 
▪ Za tydzień w niedzielę 31 grudnia przypada wspomnienie św. Katarzyny Laboure – msze 
św. z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ W tym tygodniu w naszym kościele trwały prace przy wystroju świątecznym. Dziękujemy 
wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc transportową, przy ubieraniu choinek  
i budowaniu szopki. Niech Nowonarodzony Jezus błogosławi! 
▪ W środę rozpoczyna się w naszej parafii wizyta duszpasterska. Szczegóły pod intencjami. 
▪ Dziś kończy się nowenna pompejańska podjęta przez kilkanaście osób z naszej parafii. 
Niech Bóg będzie uwielbiony za ten czas. Zachęcamy kolejne osoby do podjęcia nowenny 
przez następne 54 dni od poniedziałku 26 grudnia. Osoby chętne prosimy o wpis do Księgi 
Nowenny w zakrystii.  
▪ Za tydzień w niedzielę o 12.00 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 

W poszukiwaniu… 
Odbyli już długą podróż, szli razem, ufając sobie nawzajem. Ona jak każda kobieta pewnie 
już czuła, że czas nadchodzi. On jak każdy mężczyzna pewnie martwił się gdzie znajdą noc-
leg, jak schronią się przed ciemnością, która miała za chwilę nadejść. Szli przed siebie, 
prowadzeni przez siłę wyższą, coraz bliżej było Betlejem małe miasteczko, być może wtedy 
Józef odetchnął z ulgą będziemy mieć nocleg. Jednak człowieka odtrącił człowiek, tego dnia 
mieszkańcy Betlejem nie okazali swojej gościnności, Józef znalazł jedynie miejsce między 
zwierzętami jak mawiał Św. Franciszek naszymi małymi braćmi. Jakże wspaniały mógłby to 
być dzień. Święta rodzina, narodzony Jezus i oni, rodzina, która dała im dach, mogli zoba-
czyć pasterzy przybyłych oddać hołd, mogli zobaczyć przybyłych mędrców czy królów, któ-
rzy przyniosą dary temu dziecku. Ale zwykła decyzja, brak serdeczności, brak otwartości na 
drugiego człowieka sprawiły, że tylko zwierzęta były tego świadkami. Jak często to się po-
wtarza, ile razy chcemy szacunku od innych, ale nie dajemy szacunku tym, których spoty-
kamy. Dzisiaj zaczniemy świętować Narodzenie Boga, my Chrześcijanie i nawet dzisiaj po 
dwóch tysiącach lat, wielu Chrześcijan spędzi te święta samotnie… I o wiele więcej pustych 
talerzy czystych, zostanie schowanych… Bo nie było miejsca...                                        /KK/                  

ŻYCZENIA 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcemy wszystkim Parafianom i Czytelnikom zło-
żyć najszczersze życzenia. Niech będą nimi słowa św. Augustyna:  
Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się w czasie. Przenigdy nie byłbyś wyzwolony  
z ciała grzechu, gdyby On nie przyjął ciała, podobnego do ciała grzechu. Byłbyś skazany  
na niemiłosierną wieczność, gdyby Bóg nie okazał ci wiecznego miłosierdzia. Nie byłbyś przy-
wrócony życiu, gdyby On nie poddał się dobrowolnie prawu śmierci. Bez Jego pomocy  
byłbyś zgubiony, zginąłbyś, gdyby nie przyszedł. Świętujmy więc z radością nadejście naszego 
zbawienia i odkupienia. Świętujmy dzień uroczysty, w którym Ten, co sam jest jedynym i wie-
kuistym dniem Ojca, zechciał zstąpić w krótki i przemijający dzień doczesności. 
Pamiętajmy, że Pan przyszedł na świat specjalnie dla nas! Korzystajmy w pełni z tego 
daru Bożej Obecności.                                                            Duszpasterze Parafii Brzeziny 

Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS 

Boży człowiek… - św. Piotr Nolasco (25 grudnia) 
Piotr Nolasco urodził się w Barcelonie; prawdopo-
dobnie pochodził z rodziny irlandzkiej, Jego żywoty 
głoszą, że po śmierci rodziców rozdał majątek po-
między biednych, a sam przystał do krucjaty prze-
ciwko albigensom pod wodzą Szymona Montforta. 
Po odniesionym w 1209 r. zwycięstwie nad albigen-
sami udał się do Nolasco, do sanktuarium Maryi w 
Montserrat, gdzie oddał się Jej pod szczególną opie-
kę. W tym czasie dowiedział się o wielkim ucisku, ja-
kiego doznają chrześcijanie w niewoli muzułmań-
skich Arabów w południowej Hiszpanii. Udał się tam 
osobiście, by na miejscu zbadać sprawę. Wzruszony 

do głębi ich niedolą, postanowił zaapelować do rodaków, dobrać sobie towarzyszy i wyku-
pywać z niewoli chrześcijan. Pierwsza akcja, jaką zorganizował, miała skutek nadzwyczajny. 
Zdołał wykupić 300 niewolników chrześcijańskich. Matka Boża ukazuje się św. Piotrowi No-
lasco W nocy z 1 na 2 sierpnia 1218 roku Piotrowi Nolasco objawiła się Matka Boża i poleci-
ła mu założenie zakonu od wykupu niewolników. Król Aragonii, Jakub I, poparł inicjatywę  
i obiecał pomoc pieniężną. Św. Rajmund z Peñafort, wówczas jeszcze kanonik katedry w 
Barcelonie, przyrzekł napisać dla nowej rodziny zakonnej regułę. 10 sierpnia 1218 r. biskup 
Barcelony, Beranger, obłóczył w katedrze Piotra wraz z jego 12 towarzyszami w białe habi-
ty. Obok zakonu NMP od Wykupu Niewolników (mercedariuszy) powstał zakon rycerski. O 
ostatnich latach działalności Piotra wiemy mało. Jedni autorzy podają jako datę jego śmierci 
rok 1249, inni aż rok 1258. Pewny jest dzień jego zgonu - był to 25 grudnia. Modlitwa. Boże 
Wszechmocny ucz nas przez przykład św. Piotra jak stawać się wolnymi od grzechu. 

Tu es Petrus... 
245. Klemens XII (12.VII.1730-6.II.1740) Lorenzo Corsini, ur. w 1652, został księdzem do-
piero w 1685, w 1691 mianowano go nuncjuszem w Wiedniu, a w 1706 kardynałem. Już  
w czasie wyboru był człowiekiem schorowanym, w dwa lata zaś po objęciu urzędu papie-
skiego stracił wzrok. Wielki wpływ na rządy Kościołem wywierał jego bratanek, kardynał Ne-
rio Corsini. Papież zdobył sobie wielkie uznanie jako protektor sztuki i nauki. Ciężar długów 
Watykanu wzrastał, nieporządków w administracji papież nie zlikwidował, jego kościelnopoli-
tyczne decyzje były nieudane. W 1738 wydał bullę potępiającą wolnomularstwo. 

Zamyśl się… 
"Nie jest to rana śmiertelna, bo nie można 
zadać rany śmiertelnej czemuś, co jest 
nieśmiertelne. Nie można uśmiercić na-
dziei"                 /Bł. ks. Jerzy Popiełuszko/  

Uśmiech 
Dziewczyna telefonuje do chłopaka. – Gdzie 
jesteś? – pyta. - Czekam na autobus na przy-
stanku – mówi chłopak. - Pospiesz się! – prosi 
ona. - Dobrze, będę czekać trochę szybciej  

Coś dla ducha… 
„Pokój podczas burzy” 

Jeżeli oczekujesz, że pokój przyjdzie do ciebie jako wynik zakończenia projektu, osiągnięcia 
celu czy odhaczenia wszystkiego, co masz na swojej liście zajęć, będziesz ustawicznie roz-
czarowany. Jeżeli myślisz, że znajdziesz pokój przez zmianę pracy, przeprowadzenie się  
w spokojne sąsiedztwo, czy wyjazd na wakacje na bezludną wyspę, nastaw się na rozcza-
rowanie. Możesz mieć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Możesz znaleźć mniej stresu-
jące zajęcia. Możesz przeprowadzić się w mniej zatłoczone sąsiedztwo, czy przez tydzień 
wylegiwać się na wyspie, ale satysfakcja, którą odczujesz, nie jest problemem. Pokój i za-
dowolenie możesz znaleźć tylko we Mnie. Dlatego, jeżeli myślisz: „ Tylko przeżyję tydzień,  
a potem zwolnię i będę miał spokój”, jesteś w błędzie. Dam ci pokój w środku burzy. Zwróć 
się do Mnie, a będziesz miał pokój dokładnie tu, gdzie jesteś.                      /Andy Cloninger/ 

 


