
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 10.12 Dzień Powszedni 
1600  1) + Józefa Mazura z int. wnuczka Oskara z rodzicami  
         2) + Mieczysława Malickiego z int. Pachołów  
1700  + Władysława Bentkowskiego z int. Prezesa Zarządu Woj. OSP posła Mirosława 
Pawlaka 
Wtorek  11.12 Dzień Powszedni 
1600 + Irenę Golę, Zygfryda Kruka i Floriana Litwina  
1700 + Jadwigę, Józefa i zm. z rodziny Woźniaków z int. Stanisławy  
Środa  12.12  Dzień Powszedni 
1600 + Jana, Mariannę, Stefana Domagałów, Mariannę, Władysława Frankowiczów, Janinę 
i Henryka Kurtków z int. rodziny   
1800 1 ) + Zdzisława Stachurę z int. żony 2) + Dariusza i Henryka Kubickiego 3) + Stani-
sława Frankowicza (r. śm.)  4) + Stanisława Znoja (9r. śm.) 5) + Piotra, Jana Sochę, Stani-
sławę Zioło, Zygmunta Woźniaka, Kazimierza Kuciębę z int. rodziny 6) + Mieczysława 
Malickiego i zm. z rodziny Salamonów z int. Salamonów i Baranów 7) + Julię Woźniak z 
int. Krystyny z mężem 8) +Ryszarda (r. śm.) Kazimierza Januszków, Anielę, Józefa, Annę 
Stachurów, Mariannę Kubicką 9)Anielę Juliana Misior (r. śm.) Helenę Leona Gruszczyń-
skich 10) Kazimierza Janinę Bolesława Mariana Szewczyków zm z rodziny Brzozów  
11) + Stanisława i Janinę Piątek   
Czwartek 13.12 Wspomnienie św. Łucji  
1600  1) + Anielę, Ludwika, Jerzego, Tomasza Władyszewskich  
        2) + Mieczysława Malickiego z int. przyjaciół z Lisowa i Brudzowa  
1700  1) W 60r. ur. i imienin Łucji z int. rodziny  
        2) Mariannę Litwin z int. rodziny Zegadłów  
Piątek 14.12 Wspomnienie św. Jana od Krzyża  
1600  + Stanisława i Czesławę Machulskich, Mariannę i Augustyn Stachurowie 
1700  + Mieczysława Chmura, Adama Frankowicza , Antoninę, Franciszka Stachurów 
Sobota  15.12 Dzień Powszedni 
1600  + Zofię Pobochę (7r. śm.)  
1700  + Katarzynę Kowalską (12r. śm.) Józefa Kowalskiego i Józefa Ratusznika  
Niedziela  16.12 Trzecia Niedziela Adwentu  
800  + Eugeniusza (r. śm.) Piotra, Mariusza Prędotów, ks. Edwarda, Józefę, Stefana, Maria-
na Nowaków, Henryka Ślusarczyk z int. rodziny 
1000  + Mariana, Zofię, Mariana Szałasów, Tomasza Władyszewskiego  
1200  Msza Święta za Parafię    
1600  + Piotra Pobochę z int. żony z dziećmi  

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

parafia.brzeziny.org.pl    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:   Ba 5, 1-9  
                   Flp 1, 4-6. 8-11 
Ewangelia: Łk 3, 1-6 
Było to w piętnastym roku 
rządów Tyberiusza Cezara. 
Gdy Poncjusz Piłat był na-
miestnikiem Judei, Herod 
tetrarchą Galilei, brat jego 
Filip tetrarchą Iturei i Tra-
chonitydy, Lizaniasz tetrar-
chą Abileny; za najwyż-
szych kapłanów Annasza i 
Kajfasza skierowane zosta-
ło słowo Boże do Jana, sy-
na Zachariasza, na pustyni. 
Obchodził więc całą okolicę 
nad Jordanem i głosił 
chrzest nawrócenia dla od-
puszczenia grzechów, jak 
jest napisane w księdze 
mów proroka Izajasza: 
«Głos wołającego na pu-
styni: Przygotujcie drogę 

Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra  
i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!  
i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». 
Kazanie espresso… 
Łukasz dokładnie określa czas, w którym skierowane zostało Słowo Boże do Jana. Inter-
wencja Boga dokonuje się przez Jego proroków. On się nimi posługuje nieustannie. Każdy 
człowiek spotkał na ziemi swojego proroka. Czy znamy godzinę, w której Bóg skierował 
swoje słowo do nas?                                                                                         /ks. E. Staniek/ 
 
 

Święty Janie Chrzcicielu 
Ty nas uczysz  że tylko pokutą 
Człowiek duszę swoją ratuje. 

 
 
 

 



A w parafii… 
▪ Zapraszamy do radosnego przygotowywania się do przyjścia Pana przez udział w rora-
tach, w dni powszednie o godz. 16.00. 
▪ Za tydzień w naszej parafii rozpoczynają się rekolekcje adwentowe. W niedzielę o godz. 
10.00 odbędzie się wprowadzenie relikwii bł. Salomei. 
▪ 14 grudnia wspomnienie św. Jana od Krzyża, zapraszamy na msze z błogosławieństwem 
relikwiami. 

Modlitwa… 
Dziewico błogosławiona między niewiastami, / Matko 
wybrana między wszystkimi matkami, / Matko Chrystu-
sa i matko ludzi , / Daj nam Twego Syna, Daj nam 
Twego Syna! / bądź Błogosławiona - Ty, Maryjo, słu-
żebnico Pańska, / Która uwierzyłaś słowom Archanioła, 
/ W Tobie dokonał się cud: / Twój Bóg stał się Twym 
Synem! / Refren : Dziewico Niepokalana, chwała Tobie! 
/ Bądź błogosławiona - ty, Maryjo, wzorze wiary : / Pe-
łen naszych lęków i wątpliwości / Pogrążony w chaosie 

świat – pragnie zbawienia. / Napełnij go nadzieją! / Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, 
Gwiazdo w naszej nocy / Święta Matko Boża napełniona miłością / W Tobie Słowo stało się 
Ciałem, / Słowo Stworzyciela! / Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, radości wszechświata / 
Dajesz światu Odkupiciela, / Twojego Syna, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga, / 
Tego, który nas zbawia! /  Bądź pochwalona – Ty Maryjo, przez nas wszystkich, odkupio-
nych / Tobie oddajemy cześć / Bo dałaś nam Jezusa, Dobrego Pasterza / Prowadzącego 
nas do nieba. / Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, Matko cierpiących / Odważna w trudnej 
codzienności / Towarzysząca Jezusowi, Niepokalana Dziewico, / Módl się za nami, Twoimi 
dziećmi. 
W poszukiwaniu… 
-- /KK/ Księże arcybiskupie jak w dzisiejszym świecie szukać narodzonego Boga? 
Pasterze przyszli ot tak po tym jak anioł oznajmił im narodzenie Jezusa, ale już 
mędrcy ze wschodu byli w drodze od lat. Szukali znaków i poszli myślę, że trochę w 
ciemno na wiarę, na intuicję, a może się mylę skąd wiedzieli jak i gdzie iść?   
-/Abp. T. Wojda/ Bóg jest tak wielki, że może stać się mały, bezbronny, mało widoczny. Tak 
stało się w Betlejem, gdzie nikt nie dostrzegł Jego przyjścia. On w swojej wielkości narodził 
się w zwykłej szopie betlejemskiej. Podobnie i dzisiaj, jeśli Go będziemy szukać w pałacach, 
w wielkich wydarzeniach, w hałasie i zgiełku codziennego życia, to ryzykujemy, że Go nie 
znajdziemy. Trzeba Go szukać w „stajni betlejemskiej” na miarę dzisiejszej rzeczywistości. 
Ale zanim się podejmie trud odnalezienia Go, trzeba się wyciszyć, oczyścić własne serce  
z hałasu i chaosu, którego tak wiele, trzeba oczyścić własne serce z brudu grzechowego, 
który osłabia pragnienie spotkania Go. Serce świecące bielą czystości staje się bardzo 
czujne na każdy znak Jego obecności. Sama świadomość, że jest blisko, napawa je 
radością. Stąd w Adwencie tak częste zawołanie: Czuwajcie! To zawołanie każe patrzeć 
szeroko, każe spoglądać na każdego człowieka, każe być uważnym na każdy znak, bo 
każdy z nich może być ewangeliczną gwiazdą, która wskazuje drogę ku Bogu, jak  
w przypadku Mędrców ze Wschodu. Ten mały, bezbronny, mało widoczny Jezus, jest 
obecny w człowieku potrzebującym, pogardzanym, chorym i cierpiącym, głodnym. Jest 
obecny w niepozornych osobach, jak choćby Pakistanka Asia Bibi, cierpi w anonimowych 
chrześcijanach prześladowanych za wiarę. Jest obecny w każdym człowieku, który 
podejmuje codzienny wysiłek, aby realizować swoje życie na fundamencie miłości Boga  
i bliźniego. Żywa wiara i gorąca miłość są najlepszą latarnią wskazującą drogę do Betlejem 
dzisiejszych czasów, aby tam spotkać Boga-Człowieka. 

Boży człowiek… - bł. Dawid (11 grudnia) 
Dawid z Himmerod urodził się we Florencji około 1100 r. Studiował w Paryżu. W 1130 r. 
wstąpił do cystersów w Clairvaux i został mnichem. Założyciel tego opactwa, św. Bernard, 
początkowo nie chciał go specjalnie obciążać obowiązkami ze względu na słabe zdrowie. 
Jednak po wizji Dawida, która przepowiadała, że aktywność go uzdrowi, w 1134 r. został 
wysłany wraz z innymi braćmi, by w niemieckim paśmie górskim Eifel zamieszkać w nowo 
utworzonym opactwie Himmerod (Nadrenia-Palatynat, Niemcy). Przeżył tam 45 lat. Już za 
życia słynne były jego cuda i przeżycia mistyczne. Dlatego nie budzi zdziwienia to, że zaraz 
po śmierci w 1179 r. rozpoczął się jego kult. Dawid pochowany został w klasztornym koście-
le w Himmerod. Po kasacie klasztoru w 1802 r. jego doczesne szczątki zostały przeniesione 
do Trewiru, a później do Belgii. Modlitwa. Boże, niech przykład bł. Dawida kieruje nasze 
serca zawsze w Twoją stronę. 

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Proszę, abyśmy dali odpór, jak to tylko możliwe, "kulturze marnotrawstwa" narzucanej nam 
dzisiaj na całym świecie. Jest coś przerażająco złego w takiej kulturze. W starości 
uświadamiamy sobie wszystkie niedostatki i ułomności społeczeństwa, dla którego liczy się 
tylko efektywność. Jako ludzie starzy możemy dziękować Panu za wszystko, co od Niego 
otrzymaliśmy. Możemy w ten sposób wypełnić otaczającą nas pustkę niewdzięczności. I nie 
tylko to: możemy także czcić pamięć i poświęcenie ludzi z przeszłości. Możemy przypomi-
nać dzisiejszym młodym ludziom noszącym w sercu - pomieszane z sobą - heroiczne ambi-
cje i lęki, że życie bez miłości jest jałowe. Możemy powiedzieć przelęknionym młodym lu-
dziom, że są w stanie pokonać swój lęk dotyczący przyszłości. Możemy nauczyć tych mło-
dych ludzi, czasami tak bardzo skoncentrowanych na sobie samych, że więcej radości jest 
w dawaniu aniżeli w braniu i że miłości nie pokazuje się tylko słowami, ale i czynami. Nie ma 
wątpliwości co do tego, że jako ludzie starzy w tym właśnie momencie naszego życia musi-
my zdefiniować się na nowo, ponieważ starość taka, jaką znamy ją dzisiaj, to zupełnie nowe 
zjawisko. O co proszę ludzi młodych? Smucę się na widok młodego człowieka, którego ma-
rzenia podcina biurokracja, który - jak bogaty młodzieniec z Ewangelii - idzie przez życie 
smutny i pusty wewnętrznie. Dlatego proszę młodych ludzi, by wsłuchali się w głos star-
szych osób w swoim otoczeniu i nawiązali z nimi więź. Proszę, by nie zamykali się w koko-
nie bezstresowego życia przed komputerem, spędzając czas na tym, co pozbawione nadziei 
i heroizmu. Proszę ich, by podnieśli głowy i spojrzeli ku gwiazdom. Proszę, by marzyli o lep-
szym świecie i pozwolili, by to marzenie ich zainspirowało i napełniło energią.”  

/Papież Franciszek/  

Zamyśl się… 
„Naród, który nie opiekuje się dziadkami i 
nie szanuje ich, nie ma przyszłości, bo nie 
ma pamięci, stracił ją.” /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Ksiądz w czasie rorat pyta dzieci, co można 
sobie odmówić w czasie Adwentu. 
- Modlitwę - odpowiada jedno z dzieci. 

Coś dla ducha… 
„Nie porzucaj Kościoła” 

„Wielu chrześcijan odchodzi od Kościoła. Wierzą we Mnie, ale stracili wiarę we wspólnotę 
wierzących. Ci, którzy odeszli, byli zazwyczaj zranieni przez kogoś w Kościele. Nie chcę, 
abyś i ty wpadł w ten duchowy dół. Kościół jest Panną Młodą Chrystusa. Jezus jest Panem 
Młodym, który wróci po nieskazitelnie czystą i doskonałą Pannę Młodą. Chociaż jeszcze nie 
jest piękna i doskonała, już jest zaręczona z Jezusem. A każdy chrześcijanin jest wezwany 
do upiększania Panny Młodej oczekującej na powrót jej Narzeczonego. Dlatego nie porzu-
caj Kościoła. Jesteś jego częścią i nie możesz stać poza nim. Jezus nie przybędzie do wya-
lienowanej grupy wszystkowiedzących, którzy wyśmiewają Jego narzeczoną. Przyjedzie do 
ludzi, którzy  zdecydowali się zaakceptować niedoskonałości Kościoła jako coś, za co są 
odpowiedzialni i podjęli się udoskonalenia go.”                                              /Andy Cloninger/ 

 


