
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 17.12 Dzień Powszedni 

900  W 1 r. ur. Mateusza Dziurzyńskiego Boże bł. z int. dziadków  
1200  + Władysława, Mariannę, Mieczysława Malickich 
1315  nabożeństwo pokutne 
1600 + Stanisława, Wiesława, Janinę Kowalskich, Marię, Irenę, Tadeusza Gola 
1800 + dusze w czyśćcu cierpiące 
Wtorek 18.12 Dzień Powszedni 

900  za parafię 
1200 + Mariana Zawadzkiego z int. dzieci z rodzinami   
1315  w int. dzieci z parafii Brzeziny 

1600 + Jana (10 r. śm.), Stefanię (7 r. śm.) Wawrzeńczyk z int. dzieci z rodzinami    
1800 + Mieczysława Malickiego z int. Lużyńskich i Kitlińskich  
Środa 19.12  Dzień Powszedni 

1600 + Mariannę, Mariana, Adama, Tomasza Kubickich, Stanisława Znoja   
1700 + Zofię, Stefana Dziewięckich, Czesławę, Stanisława Machulskich, Juliana Śmietanę 
z int. rodziny  
Czwartek 20.12 Dzień Powszedni 
1600 + Stefanię, Michała i Stanisława Obarzanków   
1700 + Stanisława (r. śm.) i Józefę Zawadzkich  
Piątek 21.12 Dzień Powszedni 

1600  + Edwarda Śmietanę (34 r. śm.), Stefana Gubałę i zm. z rodziny Śmietanów i Kami-
zelów   
1800  + Władysława Króla (5r.śm.) i zm. z rodziny Zychowiczów, Królów, Żbikowskich  
i Alicję Kot  
Sobota 22.12 Dzień Powszedni 

1600  + Helenę, Bolesława, Waldemara, Czesława Krzyszkowskich, Katarzynę, Antoniego 
Pietrzczyków  
1700  + Władysława Bentkowskiego z int. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP   
Niedziela 23.12 Czwarta Niedziela Adwentu  

800  + Tomasza, Adama, Marię, Mariana Kubickich, Edwarda Władyszewskiego  
1000  + Jadwigę (2 r. śm.), Józefa Woźniaków z int. syna  
1200  za Rodziny przyjmujące Relikwie Krzyża Świętego  
1600  Msza Święta za Parafię    

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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 III Niedziela Adwentu 
16 grudnia 2018 r. Nr 3 (525) 

 

 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania: So 3, 14-17 /  Flp 4, 4-7   Ewangelia: Łk 3, 10-18 
 „Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: 
«Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak 
samo czyni». Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, 
co mamy czynić?» On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyzna-
czono». Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim 
pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żoł-
dzie». Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do 
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz 
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on 
będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia 
swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele 
też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.” 

Kazanie espresso… 
„Dzielimy się opłatkiem, a jest to dowód, że potrafimy się dzielić z innymi tym, co posiada-
my. Dni Adwentu zawsze były w Kościele czasem dzielenia się tym, co chrześcijanie posia-
dali. Przeglądamy kufry, szafy, portmonetki, sejfy, konta... Szczęśliwy, kto przeżył radość 
dzielenia się z innymi.”                                                                                      /ks. E. Staniek/ 
 

Przyjdź Panie, przyjdź! 
 
 
 

Extra… 
×14.12 - Dzień bez Przekleństw 
×18.12 - Międzynarodowy Dzień Migrantów 
× 20.12 - Dzień Ryby 
 



A w parafii… 
▪ Dziś Niedziela „Gaudete”, czyli „niedziela radości”, to trzecia niedziela Adwentu. Jej nazwa 
pochodzi od pierwszego słowa antyfony na wejście „Gaudete in Domino”. Tę antyfonę za-
wierają już najstarsze zachowane antyfonarze liturgii rzymskiej – z VIII i IX wieku. 
▪ Dziś ks. Jan Jagiełka wprowadzi do naszej świątyni relikwii bł. Salomei. Rozpoczynamy 
także rekolekcje adwentowe. Pamiętajmy, że na Boże Narodzenie powinny być przygoto-
wane nie tylko nasze mieszkania, ale przede wszystkim nasze serca. W poniedziałek: msze 
święte o 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 a o 13.15 – nabożeństwo pokutne; we wtorek msze o 
9.00,12.00, 13.15, 16.00 i 18.00. 
▪ Przypominamy o roratach, w każdy dzień powszedni o godz. 16.00. 
▪ Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek – zapraszamy! 

Modlitwa… 
Wiem, o Boże mój, jak szanowne i święte są te dni, które przez Kościół apostolski do tego 
przeznaczone zostały, aby pobożność przysposobiły do godnego obchodzenia tej wielkiej 
uroczystości, przez która corocznie uwielbiamy chwile narodzenia się Jezusa Chrystusa,  
w którego Imieniu zostaliśmy dziećmi Boga, dziedzicami wiekuistego przybytku i chwały. 
Chcę użyć tych dni na zbawienie duszy mojej, chcę przejąć serce moje najdotkliwszą miło-
ścią ku temu wszystkiemu, co w nieomylnym Piśmie Świętym wyrażono. Rozpamiętywanie 
to wleje radość do duszy mojej i pociechę do serca mego. Ciążyła na nas wina grzechu 
pierworodnego, a własnymi błędami i bezprawiami obarczeni, odstąpiliśmy od wyznania 
prawdziwego Boga i zapomnieliśmy o czci Jego. W ciemnościach świat był pogrążony, lu-
dzie zhańbili godność swej natury przez występki i bałwochwalstwa. Ty, upragniony Mesja-
szu, o którym patriarchowie i prorocy przepowiadali, a którego obłąkany świat poznać nie 
chciał – daj przez szczególną łaskę Twoją, abym światłem prawdy objaśniony, poznał stan 
duszy mojej; abym szczerze za moje winy żałował, abym powrócił na drogę sprawiedliwości 
i cnoty; ażebym tym sposobem obchodząc świątobliwie pamiątkę przyjścia Twego na ziemię 
w życiu doczesnym, mógł Cię z czystą duszą i z czystym sercem uwielbiać w niebieskiej oj-
czyźnie. Amen. 

W poszukiwaniu… 
-- /KK/ Mędrcy ze wschodu podobno szli bardzo długo do Betlejem. Prawdopodobnie 
wyruszyli w drogę zanim jeszcze Maryja dowiedziała się, że porodzi dziecię. 
Chciałbym spytać księże arcybiskupie jak mieć wiarę taką jak mędrcy? Ewangelia 
Mateusza mówi, że pytali w Jerozolimie gdzie jest nowo narodzony król Żydowski, 
kiedy ujrzeli dziecię w grocie ze zwierzętami nie zwątpili, że to on, a przecież mogli. 
- /Abp. T. Wojda/ Gwiazda sama z siebie nie świeci, lecz odbija światło. Gwiazda, za którą 
poszli Mędrcy, odbijała światło jakie pojawiło się w Betlejem. Mędrcy są dla nas przykładem, 
że nie należy przywiązywać całej ludzkiej uwagi do spraw tego świata, lecz trzeba 
rozbudzać w sobie pragnienie innych rzeczy niż tylko materialne, trzeba być otwarty na inne 
wymiary. Pan Bóg dał nam ciało i duszę. Ciało ciągnie do spraw cielesnych, zaś dusz do 
spraw duchowych. Jezus na pokuszenie szatana odpowiada: „Nie samym chlebem żyje 
człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4). Jezus wskazuje tu na 
kruchość ludzkiego istnienia i na konieczność zwrócenia się ku Bogu. To zwrócenie 
dokonuje się na różne sposoby. Najpierw wymaga zwrócenia serca ku Bogu i sprawom 
Bożym. Następnie dokonuje się to na drodze zasłuchania się w Słowo Boże, jakie Bóg 
nieustannie kieruje do nas przez Pismo Święte, w liturgii, w sakramentach, w świadectwie 
ludzi wierzących, w wydarzeniach nadzwyczajnych, jak choćby cud w Sokółce, czy inne 
objawienia nadprzyrodzone, w życiu osób świętych, których jest tak wiele wokół nas. 
Wreszcie w nieustannym wybieraniu prawdy w duchu wiary, unikaniu zła i grzechu,  
i formowaniu swojego życia w duchu Ewangelii. To są prawdziwe gwiazdy, które otrzymują 
światło od Boga i oświetlają drogę każdego człowieka. 

Boży człowiek… - św. Auksencjusz (18 grudnia) 
Auksencjusz pochodził z Mopsuestii, miasta, które obok Tarsu, rodzinnego miasta św. Paw-
ła Apostoła, należało do głównych miast Cylicji. Auksencjusz był na dworze cesarza Licy-
niusza (306-323) dowódcą jego przybocznej straży. Był więc zaufanym cesarza. Kiedy wy-
buchło prześladowanie za cesarza Dioklecjana, a Licyniusz należał do największych wro-
gów chrześcijaństwa, Auksencjusz zrezygnował z tak zaszczytnej służby, nie ujawniając 
jednak, że jest chrześcijaninem. Przetrwał szczęśliwie obu prześladowców i poświęcił się 
służbie Bożej. Około roku 359 został nawet biskupem Mopsuestii. Historia nie przekazała 
nam bliższych informacji o nim, gdyż jego pasterzowanie było zbyt krótkie. Zmarł bowiem  
w rok po objęciu biskupstwa, dnia 18 grudnia ok. 360 roku. Filostorgiusz pisze, że Auksen-
cjusz wystawił kościół ku czci św. Tarausa, św. Probusa i św. Andronika na miejscu, gdzie 
wszyscy trzej ponieśli śmierć męczeńską za panowania cesarza Dioklecjana. Filostorgiusz 
podaje także, że brat Auksencjusza, Teodor, został biskupem Tarsu. Modlitwa. Niech Panie 
Twa Miłość pociąga nas do odważnych decyzji i ofiarowania swego życia dla Ciebie. 

Znalezione... 
„- /Karol Wilczyński/ Czy, podobnie jak katolicy, oczekujecie przybycia Mesjasza? Mam 
na myśli takie aktywne oczekiwanie, czyli to, co robimy w czasie adwentu. 
- /Youssef Chadid imam muzułmański/ Nie. Nie mówi się raczej dużo o powrocie Jezusa czy 
o Maryi. Wyrażamy jednak wobec nich ogromny szacunek. Cytujemy słowa Koranu i Mu-
hammada, które ich wychwalają. 
-/K. Wilczyński/ Maryję też? 
-/Y. Chadid/ Oczywiście. Maryja jest najlepszą kobietą, która wchodzi do raju. Prorok Mu-
hammad mówił: Wśród najlepszych kobiet w raju jest Maria córka Imrana (relacjonował 
Ahmed i Al-Hakem). W Koranie jest rozdział (sura) zatytułowany: Maria (Marjam), gdzie opi-
sana jest historia Jezusa i jego matki Maryi. W rozdziale pt. "Rodzina Imrana" znajdziemy 
opis historii matki Maryi i jej ojca Imrana. Matka Maryi (Bóg chwalił ją bardzo w Koranie  
z powodu jej pobożności) bardzo chciała urodzić syna i prosiła Boga, aby dał jej syna, który 
będzie służył religii. Dostała jednak córkę, Maryję (to imię wybrała jej matka), która poświę-
ciła się Bogu. Maryja ma też status jednego z proroków. No i jest matką Jezusa, Mesjasza. 
Kiedy muzułmanie mówią o jakimś proroku, na znak szacunku dodają słowa: "Pokój z Nim"; 
wypowiadając imię "Maryja" też używają "Pokój z Nią". Dlatego muzułmanin nie może po-
zwolić na to, by ktoś obrażał Jezusa lub jego matkę, Maryję - to bardzo ciężki grzech.” 

 /za: deon.pl/ 

Zamyśl się… 
„Modlitwa, aby była prawdziwa, musi się wspo-
magać postem, dyscypliną i milczeniem, gdyż 
modlitwa i troska o swoje zadowolenie są nie do 
pogodzenia.”                         /Św. Teresa z Avili/ 

Uśmiech 
Po kazaniu Kasia zaśpiewała księdzu 
piosenkę: Kolorowe sny kiedy Ty mówisz 
kazanie, Po minutach dwóch mam już 
chęć na małe spanie. 

Coś dla ducha… 
„Wybieraj to co trwałe” 

„Wszystkie materialne rzeczy, które gromadzisz wokół siebie, nie pójdą z tobą do nieba. 
Kiedy twoje ziemskie ciało umrze, będziesz musiał opróżnić kieszenie swojego życia, zdjąć 
ziemskie ubrania, wejść do wieczności. Kiedy to uczynisz, zobaczysz, co naprawdę było  
w życiu ważne. Zobaczysz rzeczy, które przeminęły, i te, które trwają. Prawdziwy pokój, 
więzi, i miłość, zbawienie, uwielbienie są wieczne i zostaną z tobą. Zegarki, samochody, ło-
dzie i domy pozostaną za tobą. Nie ma nic złego w cieszeniu się  tymi rzeczami na ziemi. 
Ale zachowaj nadprzyrodzone spojrzenia na to, czym są - przejściowymi przyjemnościami. 
Twoje życie na ziemi jest tak krótkie, a wieczność tak długa. Nie próbuj inwestować swojego 
życia w gromadzenie rzeczy materialnych, które a końcu będziesz musiał odłożyć. Wybierz 
rzeczy trwałe.”                                                                                                 /Andy Cloninger/ 

 


