
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 03.12 Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego  
1600  + Anielę, Władysława Wojdów, Genowefę i Stanisława Malickich 
1700  + Katarzynę, Jana, Henryka Materków i Dionizego Kija z int. Stanisławy 
Wtorek  04.12 Dzień Powszedni 
1600 + Czesława (r. śm.), Józefa Piotrowskich 
1700 + Bogdana, Henryka, Stanisławę, Danutę, Katarzynę Stachura z int. rodziny 
Środa  05.12  Dzień Powszedni 
1600 1) + Celinę Więcek z int. córek  
        2) + Mariannę Litwin z int. uczestników pogrzebu  
1700 + Bogusława Kurdka z int. dyrekcji, nauczycieli i pracowników Szkoły z Brzezin  
Czwartek 06.12 Dzień Powszedni 
1600  + Józefa, Genowefę Plewów, Władysława, Mariannę Kuta i Przemysława Rozparę 
1800  + Mieczysława Malickiego z int. wnuczki Moniki i męża Krzyśka z dziećmi  
Piątek 07.12 Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa  
1600  + Józefa (r. śm.), Adama Młynarczyków i zm. z rodziny Słowików  
1800  W 60 r. ur. Janusza o Boże bł. i opiekę Matki Bożej 
Sobota 08.12 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi  Panny 
800  + Jerzego (25r. śm.), Stefana Krawczyków, Stanisława Pietszczyka z int. rodziny 
1200  + Janinę (r. śm.), Henryka Pędzika z int. dzieci  
1600  + Janinę (4 r. śm) Henryka Pędzik  zm. z rodziny Pędzików i Wawrzeńczyków z int. 
Henryka z rodziną 
Niedziela 09.12 Druga Niedziela Adwentu  
800  + Marię, Józefa, Ignacego, Józefa, Jadwigę, Mariana Bentkowskich, Mariannę i Wła-
dysława Domagałów z int. rodziny Bentkowskich  
1000  + Leszka Kurtka, Genowefę, Stanisława, Bogusława, Piotra Zawadzkich   
1200  W int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1400  W int. górników i ich rodzin z kopalni Dolomitów Radkowice   
1600  Msza Święta za Parafię    
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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, księży-
cu i gwiazdach, a na 
ziemi trwoga narodów 
bezradnych wobec huku 
morza i jego nawałnicy. 
Ludzie mdleć będą ze 
strachu w oczekiwaniu 
wydarzeń zagrażających 
ziemi. albowiem moce 
niebios zostaną wstrzą-
śnięte. Wtedy ujrzą Syna 
Człowieczego, nadcho-
dzącego  

w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i pod-
nieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wa-
sze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 
ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszyst-
kich, którzy mieszkają 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… 
„Wielu ludzi przegrało życie z powodu braku czujności. Zło zastawia pułapki i chce nas zło-
wić. Tylko wielka czujność pozwala intuicyjnie dostrzec grożące nam niebezpieczeństwo. 
Człowiek mądry czuwa nawet w czasie snu.”                                               /ks. E. Staniek/ 
 
 

Gotujmy drogę Panu,  
Prostujmy ścieżki Jego. 

Przemieńmy swoje życie.  
Odwróćmy się od złego 

 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariannę Li-
twin ostatnio przebywającą w Jędrzejowie i Mariana Zawadzkiego z Kowali, którzy 
odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 

Extra… 
× 04.12 - Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 
× 03.12 - Dzień Naftowca i Gazownika 
× 04.12 - Barbórka 
× 05.12 - Światowy Dzień Gleby  
 



A w parafii… 
▪ Dziś pierwsza niedziela miesiąca i pierwsza niedziela Adwentu. Zapraszamy do radosnego 
przygotowywania się do przyjścia Pana przez udział w roratach, w dni powszednie o godz. 
16.00. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. 
▪ 4 grudnia wspomnienie św. Barbary. Życzymy wszystkim górnikom błogosławieństwa Bo-
żego. 
▪ W czwartek wspomnienie Św. Mikołaja. Zapraszamy tego dnia szczególnie najmłodszych 
na mszę świętą z udziałem gościa z daleka ☺ 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę do bł. Salomei przed wprowadzeniem jej relikwii. 
▪ W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze Święte o godz. 8.00, 12.00  
i 16.00. Na ostatniej mszy poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do I Komunii 
Świętej. Prosimy o uczestnictwo i przyniesienie medalików. 

Nowenna do bł. Salomei 
Boże, Miłości odwieczna, Ty w swojej dobroci udzielasz nam niezliczonych łask i obdarzasz 
miłosierdziem. Dzięki Ci składamy za dary, jakimi hojnie ubogaciłeś Twoją służebnicę, bło-
gosławioną Salomeę. Za jej wstawiennictwem wysłuchaj prośby, które Ci z pokorą i ufnością 
składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
Błogosławiona Matko Salomeo, módl się za nami / Perło czystości, módl się za nami / Opie-
kunko wdów i sierot, módl się za nami 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty połączyłeś w błogosławionej Matce Salomei cnotę dzie-
wictwa w małżeństwie z ubóstwem duchowym w ziemskim panowaniu. Udziel nam za Jej 
wstawiennictwem, abyśmy naśladując Jej cnoty i służąc Ci w pokorze, otrzymali od Ciebie 
koronę chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

W poszukiwaniu… 
-- /KK/ Rozpoczynając okres adwentu chciałbym cofnąć się do czasu kiedy Św. Józef 
dowiedział się, że Maryja jest brzemienna. Jego reakcja jest inna niż myślę byłaby 
większości z nas mężczyzn. Nie mówi: ona pewnie mnie zdradziła, coś przede mną 
ukrywa. Jego pierwsza myśl to uratuję ją, aby ją nie dosięgła kara od ludzi którzy by 
ją mogli ukamienować. Księże Arcybiskupie Jezus jakby od samego początku 
wymaga wielkiej odwagi i aktywności od ludzi, czy tak jest zawsze?   
- /Abp. T. Wojda/ Historia zwiastowania i zaręczyn Maryi z Józefem jest wydarzeniem 
wyjątkowym i niepowtarzalnym. Bóg podejmuje dialog z Maryją, którego owocem jest 
poczęcie. Jest to dialog daru radości i łaski, daru otuchy i życia, daru Ducha i wiary. Przez 
ten dar Bóg pragnął podjęć realizację planu zbawczego względem całej ludzkości. Nie 
rozumiała go wówczas Maryja, a tym bardziej Józef. Oboje jednak pokładali całą swoją 
nadzieję w Bogu. Głęboka wiara pozwalała Maryi, choć z drżeniem serca lecz bez wahania, 
wypowiedziała swoje „Fiat” Aniołowi Gabrielowi. Zaakceptowała plan Boży ze 
świadomością, że stawia ją on w opozycji do tradycji żydowskiej, która nakazywała 
kamienować kobiety, które poczynały poza małżeństwem. Również Józef rozumie 
dramatyczną sytuację w jakiej znalazła się Maryja. Jako człowiek bogobojny i sprawiedliwy, 
wierzy jej słowom, dlatego, aby Ją ratować, postanawia przyjąć całą odpowiedzialność na 
siebie. Wtedy interweniuje Anioł i we śnie przekonuje go do przyjęcia Maryi pod swój dach. 
To był gest prawdziwej odwagi podjęty w duchu prawdy i wiary. Prawda i wiara są 
prawdziwym źródłem odwagi. Tak było w przypadku Maryi, Józefa, i tak jest w przypadku 
męczenników, misjonarzy i niezliczonych rzesz wierzących, którzy w Bogu pokładają 
nadzieję. Wiara daje możliwość poznania rzeczy nadprzyrodzonych. Wraz z nimi rodzi się w 
sercu człowieka wielkie ich pragnienie oraz relatywizuje naszą relacje do świata, który jest 
źródłem wszelkiego lęku. Dlatego Bóg oczekuje, abyśmy Mu ufali i zawierzyli, a wówczas  
w naszym sercu nie będzie miejsca dla obaw i lęku. 

Boży człowiek… - św. Jan Calabria (4 grudnia) 
Jan urodził się 8 października 1873 roku w Weronie, we Włoszech. Od 
dzieciństwa pragnął zostać kapłanem. Po skończeniu służby wojskowej 
wstąpił do seminarium, a w wieku 23 lat rozpoczął studia teologiczne. 
Już jako student pomagał sierotom i chorym. W 1898 roku, wraz z gru-
pą kleryków i osób świeckich, założył Pobożne Stowarzyszenie Opieki 
nad Ubogimi Chorymi. Trzy lata później, w dniu 11 sierpnia 1901 roku, 
przyjął święcenia kapłańskie. W 1907 roku został wikariuszem przy ko-
ściele św. Benedykta, gdzie szczególną opieką duszpasterską otoczył 
żołnierzy. Tu także w dniu 26 listopada tego samego roku założył Dom 
dla Dobrych Chłopców, który dał początek zgromadzeniu Ubogich Sług 
Bożej Opatrzności. Instytut wspomagał sieroty i ubogie dzieci, a także 

ludzi starych i chorych. Wkrótce powstały nowe domy na terenie całych Włoch, a później 
także za granicą. Papież Pius XII zatwierdził je oficjalnie w dniu 25 kwietnia 1949 roku. 
Wcześniej, bo już w 1910 roku Jan założył żeńską gałąź zgromadzenia Ubogich Służebnic 
Bożej Opatrzności (w dniu 25 grudnia 1981 roku otrzymało ono zatwierdzenie papieskie). 
Włączył też w duszpasterską i charytatywną działalność Kościoła osoby świeckie, zakłada-
jąc w 1944 roku Rodzinę Braci Eksternistów (zwanych niekiedy Braćmi Zewnętrznymi). 
Bliska mu była także działalność ekumeniczna. Utrzymywał braterskie stosunki z protestan-
tami, wyznawcami Kościoła prawosławnego i Żydami. W swej pracy wychowawczej Jan kie-
rował się wspaniałym przykładem św. Jana Bosko, wielkiego wychowawcy i opiekuna mło-
dzieży. Zmarł 4 grudnia 1954 roku. Modlitwa. Boże Wszechmocny przez przykład św. Jana 
otwórz nasze serca na los ubogich, samotnych i potrzebujących, byśmy mogli nieść im Two-
je Światło i Miłość. Amen. 

Czy wiesz, że... 
1) Jan Paweł II był drugim papieżem w historii który przybrał podwójne imię nawiązał w ten 
sposób do 3 swoich poprzedników Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I 
2) Papież Franciszek jest pierwszym papieżem z Ameryki ale i pierwszym w historii który 
przybrał imię Świętego żyjącego w drugim tysiącleciu czyli w czasach po rozłamie Kościoła 
na wschód i zachód.  
3) Argentyna niespełna 100 lat temu była jednym z najszybciej rozwijających się krajów 
świata na równi z USA konkurując o tytuł najbogatszego kraju świata.  

Zamyśl się… 
„Miej zawsze przed oczy-
ma bojaźń Bożą i pamiętaj 
o Tym, który zabija i oży-
wia".               /Św. Antoni/  

Uśmiech 
Pewien ojciec wyznał starcowi: - Czasami martwię się myśląc: 
co mógł robić Noe w arce, gdy wokół było niezmierzone mo-
rze? - Na pewno łowił ryby. - Właśnie tu mam problem: jak 
mógł to czynić, jeśli miał tylko dwa robaki? 

Coś dla ducha… 
„Każdego dnia nowa pieśń” 

„Każdego dnia masz szansę stworzyć dla Mnie nową, piękną pieśń. Twoje serce jest gło-
sem, twoje czyny są instrumentem, twoje życie jest pieśnią, którą tworzysz. Kiedy obudzisz 
się rano, przećwicz głos modlitwą i uwielbieniem. A kiedy wkroczysz na scenę codziennych 
doświadczeń, pozwól, aby instrumenty twoich czynów w doskonałej harmonii przyłączyły się 
do głosu twojego serca. Nawet jeżeli każdego dnia, o tej samej porze, idziesz pracować do 
tego samego biura, każdy dzień jest całkowicie wyjątkowy i wypełniony szansą na nową 
pieśń. Gdy twoje oczy otworzą się na piękno każdego dnia, staniesz się wolny do bycia 
twórczym. Miłość stanie się sztuką, a twoje życie uwielbieniem. Jesteś Moim muzykiem. 
Twój głos i twój instrument stworzą melodię, która sprawi przyjemność Mojemu sercu. Do 
każdego nowego dnia przychodź jak do możliwości stworzenia nowej kompozycji.”  

/Andy Cloninger/ 
 


