
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek 09.12 Dzień Powszedni 

800 + Rafała Taracha z int. dyrekcji linii kolejowej w Kielcach  
1200 + Janinę i Henryka Pędzików z int. rodziny  
1600 dziękczynna w 90 r. urodzin z prośbą o dalsze Boże bł.  
1800 1) + Mariana (r. śm.), Zofię, Mariana Szałasów  
        2) + Mariannę Świetlik z d. Skarbek z int. mamy 
Wtorek 10.12 Dzień Powszedni 
16001) + Mariana i Czesława Bedlów  
       2) + Józefa Zaleśnego z int. r. Dziedzców  
1700 + Jana i Stefanię Posłowskich i Stanisława Barwinka  
Środa 11.12 Dzień Powszedni 

1800 1) + Mateusza Machulskiego; 2) + Antoninę (r. śm.), Tadeusza, Wiesława i zm. z r. 
Burasów;  3) + Janinę, Kazimierza, Bolesława, Mariana Szewczyków i zm. z r. Brzozów;  
4) + Stanisława i zm. z r. Lachów; 5) + Ryszarda (r. śm.), Kazimierza Januszka, Anielę, 
Józefa Stachurów, Bogusławę Znój, Irenę Nowak, Elżbietę Dziubel; 6) + Leokadię Gra-
bowską (2 r. śm.) z int. syna z r. 
Czwartek 12.12 Dzień Powszedni 

16001) + Rafała Taracha z int. dyżurnych ruchu 
        2) + Henryka Bębacza (14 r. śm.)  
17001) + Bogusławę Znój z int. r. Władyszewskich z Sieradza  
       2) + Mateusza Machulskiego z int. chrzestnego  
Piątek 13.12 Dzień Powszedni  

16001) + Edwarda Śmietanę, Stefana Gubałę  
       2) + Józefa Zaleśnego z int. r. Ziopajów i Kasperków  
17001) + Tadeusza Mazura z int. r. Woźniaków  
        2) + Rafała Taracha z int. Sylwii Czarnomskiej z r. 
Sobota 14.12 Dzień Powszedni - REL. ŚW. JAN OD KRZYŻA   

1600 + Stanisława (r. śm.), Czesławę Machulską, Augustyna i Mariannę Stachurów   
1700 + Rafała Taracha i Bogusława Kurtka z int. Jolanty z r.  
Niedziela 15.12 III Niedziela Adwentu 
800 + Eugeniusza, Piotra (r. śm), Marusza i Janinę Prędotów, Ks. Edwarda, Józefę, Stefana, 
Mariana, Irenę Nowaków, Henryka Ślusarczyka z int. rodzny  
1000 + Zofię Pobocha (8 r. śm.) z int. rodziny 
1200 1) za Parafię 
        2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego  
1600 + Mariannę i Władysława Domagałów, Mariannę i Józefa Bentkowskich, Mariana 
Bentkowskiego i zm. z r. Bentkowskich  
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II Niedziela Adwentu 
8 grudnia 2019 r. Nr 2 (576) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Rdz 3, 9-15  
                  Rz 15, 4-9 
Ewangelia:  Łk 1, 26-38 
Bóg posłał anioła Gabriela do 
miasta w Galilei, zwanego Na-
zaret, do Dziewicy poślubionej 
mężowi, imieniem Józef, z rodu 
Dawida; a Dziewicy było na imię 
Maryja.Anioł wszedł do Niej  
i rzekł: „Bądź pozdrowiona, peł-
na łaski, Pan z Tobą, błogosła-
wiona jesteś między niewiasta-
mi”.Ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie. Lecz 
anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę 
u Boga. Oto poczniesz i poro-
dzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus. Będzie On wielki  
i będzie nazwany Synem Naj-
wyższego, a Pan Bóg da Mu 
tron Jego praojca, Dawida. Bę-
dzie panował nad domem Jaku-
ba na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca”.Na to Maryja 

rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”Anioł Jej odpowiedział: „Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się naro-
dzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 
starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bo-
wiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi 
się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. 

Kazanie espresso… 
Pytania i wątpliwości w wierze nie są przejawem grzechu, ale człowieczeństwa. 
Jezus pragnie, abyśmy w relacji z Nim byli autentyczni. 
Maryja, pomimo pełnego posłuszeństwa Bogu, nie boi się stawiać pytań.  
Czy w Bogu szukam odpowiedzi na moje problemy i pytania?                                          /TK/ 
 

„Pan z Tobą!” 
 
 
 

Extra… 
× 08.12 - Dzień Kupca 
× 13.12 - Dzień Księgarza 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
▪ Zapraszamy do radosnego przygotowywania się do przyjścia Pana przez udział w ror
tach, w dni powszednie o godz. 16.00. 
▪ Za tydzień w naszej parafii rozpoczynają się rekolekcje adwentowe
Władysław Zązel, kapelan Związku Podhalan, członek Zespołu Apostolstwa Trzeźwości 
przy Konferencji Episkopatu Polski. W niedzielę o godz. 12.00 odbędzie się wprowadzenie 
relikwii bł. Bolesławy Lament. Trwamy w nowennie przed tą uroczystością
W poniedziałek i wtorek msze święte o godz. 9.00, 12.00, 13.15 (dla dzieci)
Poniedziałek - dzień spowiedzi, a wtorek - Dzień chorych z sakrament
o godz. 12.00. Prosimy także o zgłaszanie osób chorych do odwiedzenia
▪ W roku 2020 w weekend majowy planowana jest z naszej parafii pielgrzymka autokarowa 
do Włoch. Szczegóły u ks. Damiana. Zapisy do końca roku z zaliczką 100 zł
▪ W zakrystii są do nabycia świece Caritas i opłatki. 
▪ 14 grudnia wspomnienie św. Jana od Krzyża, msza z błogosławieństwem relikwiami.
▪ Ogłoszenia radnych z Brzezin: Dziś o godz. 18.00 w remizie OSP zebranie wiejskie 
praszamy! Zachęcamy do protestu-blokady drogi w sprawie budowy obwodnicy. 
09.12.2019- przejście dla pieszych przy świetlicy wiejskiej, 12.12.2019 
szych przy sklepie DINO, 16.12.2019 - przejście dla pieszych przy świetlicy wiejskiej
19.12.2019- przejście dla pieszych przy sklepie DINO 

Nowenna do bł. Bolesławy Lament 

Boże, Ty dla większej chwały Twojego imienia sprawiłeś, że błogosławiona Bolesława 
poświęciła się pracy w dziele zjednoczenia chrześcijan, spraw za jej wstawiennictwem, aby 
ci, których uświęcił jeden chrzest, złączyli się w prawdziwej wierze i bratniej miłości p
przewodnictwem jednego Pasterza, a mnie udziel łaski......, o którą z ufnością proszę. Przez 
Chrystusa Pana naszego.  Amen. 
Błogosławiona Bolesławo Lament módl się za nami! 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Ludzie starsi wiedzą, że zbliżają się do śmierci. Wielu z nich zmaga się z problemami 
zdrowotnymi i trudnościami, ale żyją radośnie aż do końca. Ja miałem możliwość poznać 
obu moich dziadków i obie babcie. Pierwsza z tych osób zmarła, gdy miałem szesnaście
a ostatnia dopiero gdy miałem trzydzieści osiem lat. Dzięki temu miałem z nimi często 
kontakty. Byłem przy śmierci trojga z nich. Wszyscy byi przygotowani. Pamiętam wyraźnie 
świadectwo moich babć i dziadków, jak przygotowywali się do śmierci i szli św
spotkanie. Gdy myslę, o doświadczeniu śmierci, myślę, też o mojej starszej sąsiadce. Była 
to wykształcona kobieta, miała na imię Mari, a jej mąż miał dobrą pracę na południu 
Argentyny. Miała także syna i córkę oboje już mieli swoje rodziny. 
życie uległo zmianie. Jej mąż zmarł i musiała pracować jako pokojówka. Robiła to z taką 
mądrością, że została „panią” całego domu. Bardzo przyjaźniła się z moją mamą. Dobrze ją 
znałem. Byłem pod wrażeniem jej ogłady. Czytała Nietzschego i lubiła operę. Czułem z nią 
pewien rodzaj pokrewieństwa. Gdy skończyłem szesnaście lat, rodzice pozwolili mi chodzić 
samemu do opery. Chodziłem do Teatro Colon i stałem wysoko na galerii nad sektorem 
z najtańszymi miejscami. Mari często mi towarzyszyła i rozmawialiśmy potem 
o przedstawieniu. Pamiętam, że któregoś razu zadzwoniła do mnie jej córka. Byłem już 
wtedy jezuitą, miałem zajęcia na Uniwersidad del Salvador. Powiedziała, że mama jest 
poważnie chora i prosi mnie o modlitwę. Poprosiłem jednego ze współbraci, żeby poszedł 
ze mną do szpitala. Tam pożegnałem się z Mari. Mogłem pożegnać się z nią tak, jak 
pożegnałem się z dziadkami i babciami. Takie kontakty ze starszymi osobami zbliżającymi 
się do śmierci przyniosły mi wiele dobra. Wszyscy ci godni szacunku starsi ludzie stoją już 
teraz przed Bogiem. Ciągle ich pamiętam – tych którzy widzieli jak dorastam. Zapomnieć 
o nich byłoby niesprawiedliwością wobec piękna życia.”                           

Zapraszamy do radosnego przygotowywania się do przyjścia Pana przez udział w rora-

Za tydzień w naszej parafii rozpoczynają się rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. 
kapelan Związku Podhalan, członek Zespołu Apostolstwa Trzeźwości 
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Ty dla większej chwały Twojego imienia sprawiłeś, że błogosławiona Bolesława 
poświęciła się pracy w dziele zjednoczenia chrześcijan, spraw za jej wstawiennictwem, aby 
ci, których uświęcił jeden chrzest, złączyli się w prawdziwej wierze i bratniej miłości pod 
przewodnictwem jednego Pasterza, a mnie udziel łaski......, o którą z ufnością proszę. Przez 

Ludzie starsi wiedzą, że zbliżają się do śmierci. Wielu z nich zmaga się z problemami 
zdrowotnymi i trudnościami, ale żyją radośnie aż do końca. Ja miałem możliwość poznać 
obu moich dziadków i obie babcie. Pierwsza z tych osób zmarła, gdy miałem szesnaście lat 
a ostatnia dopiero gdy miałem trzydzieści osiem lat. Dzięki temu miałem z nimi często 
kontakty. Byłem przy śmierci trojga z nich. Wszyscy byi przygotowani. Pamiętam wyraźnie 
świadectwo moich babć i dziadków, jak przygotowywali się do śmierci i szli świadomie na jej 
spotkanie. Gdy myslę, o doświadczeniu śmierci, myślę, też o mojej starszej sąsiadce. Była 
to wykształcona kobieta, miała na imię Mari, a jej mąż miał dobrą pracę na południu 
Argentyny. Miała także syna i córkę oboje już mieli swoje rodziny. Ale pewnego dnia jej 
życie uległo zmianie. Jej mąż zmarł i musiała pracować jako pokojówka. Robiła to z taką 
mądrością, że została „panią” całego domu. Bardzo przyjaźniła się z moją mamą. Dobrze ją 

o i lubiła operę. Czułem z nią 
pewien rodzaj pokrewieństwa. Gdy skończyłem szesnaście lat, rodzice pozwolili mi chodzić 
samemu do opery. Chodziłem do Teatro Colon i stałem wysoko na galerii nad sektorem  

i rozmawialiśmy potem  
o przedstawieniu. Pamiętam, że któregoś razu zadzwoniła do mnie jej córka. Byłem już 
wtedy jezuitą, miałem zajęcia na Uniwersidad del Salvador. Powiedziała, że mama jest 

współbraci, żeby poszedł 
ze mną do szpitala. Tam pożegnałem się z Mari. Mogłem pożegnać się z nią tak, jak 
pożegnałem się z dziadkami i babciami. Takie kontakty ze starszymi osobami zbliżającymi 

acunku starsi ludzie stoją już 
tych którzy widzieli jak dorastam. Zapomnieć  

                     /papież Franciszek/  

Boży człowiek… - św. Finian (12 grudnia
Finian z Clonard (znany także jako Finden lub Fionan, 
nazywany także nieraz nauczycielem Świętych) ur
dził się około 470 roku w Myshall, w dzisiejszym hra
stwie Carlow (Irlandia). Młody Finian wyjechał do 
Francji, gdzie w słynnym klasztorze św. Marcina 
w Tours zapoznał się z zachodnim życiem mon
stycznym. Na dalsze studia udał się do W
nego opactwa Llancarfan w Glamorganshire
wanie zajęło
dził w ośrodkach zakonnych, łącząc naukę z życiem 
modlitwy i posł
ukształtowany, około roku 520 wrócił do rodzinnej I
landii. W ojczyźnie natychmiast zajął się pracą ewa
gelizacyjną
klasztorów. 
ojców irlandzkiego m
opiecznych, że życie zakonne jest najlepszą drogą do 

uświęcenia swojego życia. Finian troszczył się o bliskie kontakty 
Często czci się go jako biskupa - brak jednak sprawdzonych wiadomości historycznych, kt
re potwierdzałyby jego konsekrację. Wiadomo, że do opactwa po radę i duchowe nauki 
przybywało wielu ludzi, także możnych i biskupów. Zmarł 12 gr
nawet 563) rokiem i został pochowany w założonym przez siebie opactwie Clonard. 

Czy wiesz, że… 
1) Pod Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie znajdują się groty Watykańskie czyli miejsce 
pochówków papieży. Jednak to nie jedyny cmentarz pod Bazyliką. Poniżej poziomów gdzie 
chowani są papieże znajduje się jeszcze jeden cmentarz. Jest to pogański Rzymski 
cmentarz na którym byli chowani Rzymianie. Na tym właśnie cmentarzu został pochowany 
Św. Piotr. Znajduje się tam jeszcze jeden grób chrześcijanina świadczy o tym litera P 
z wpisną literą X czyli tak zwany Chrystogram. Na jego tablicy bliscy wyryli napis: „By
dobrym bratem i ze wszystkimi żartował”  Taką właśnie podstawę ma obecna Bazylika Św. 
Piotra. 
2) Neron zgładził Platinusa Laterana właściciela pałacu na lateranie. W 313 roku cesarz 
Konstantyn Wielki podarował ten właśnie teren i pałac papieżowi Św. Sylw
wybudować tam bazylikę. Tym samym był to pierwszy chrześcijański kościół wzniesiony 
w cesarstwie Rzymskim (czyli Bazylika Najświętszego Zbawiciela i świętych Janów 
Chrzciciela i Ewangelisty. Na wejściu Wyryto napis „Mater et Caput omnium
Urbis et Orbis (Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i świata) W bazylice tej 
urzedowało 161 papieży.                                                                                                    

Zamyśl się… 
„Mieszkać w domu w którym króluje mi-
łość braterska to mieszkać w raju.”  
/Św. Wincenty a Paulo/  

Uśmiech
Tata pyta Jasia: 
łaj przyniósł ci dwa komplety kolejki elektrycznej?
Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.

Coś dla ducha… 
„Trzeba prosić innych

Pewnego razu mały chłopczyk usiłował unieść wielki kamień, ale ten ani drgnął. Jego ojciec, 
przechodząc obok, przystanął i przez chwilę przyglądał się wysiłkom syna. Wreszcie 
zwrócił się doń z pytaniem: - Czy użyłeś wszystkich sił? 
Rozdrażniony chłopczyk krzyknął: - Pewnie, że tak!
- Wcale nie - odparł spokojnie ojciec. - Przecież nie poprosiłeś mnie o pomoc.       /Anonim/

 

grudnia) 
Finian z Clonard (znany także jako Finden lub Fionan, 
nazywany także nieraz nauczycielem Świętych) uro-
dził się około 470 roku w Myshall, w dzisiejszym hrab-
stwie Carlow (Irlandia). Młody Finian wyjechał do 
Francji, gdzie w słynnym klasztorze św. Marcina  
w Tours zapoznał się z zachodnim życiem mona-
stycznym. Na dalsze studia udał się do Walii, do słyn-
nego opactwa Llancarfan w Glamorganshire. Studio-
wanie zajęło mu ponad 30 lat. Wszystkie te lata spę-
dził w ośrodkach zakonnych, łącząc naukę z życiem 
modlitwy i posługiwaniem potrzebującym. Dopiero tak 
ukształtowany, około roku 520 wrócił do rodzinnej Ir-
landii. W ojczyźnie natychmiast zajął się pracą ewan-
gelizacyjną oraz budową kościołów i zakładaniem 
klasztorów. Jest uważany za jednego z największych 
ojców irlandzkiego monastycyzmu. Uczył swoich pod-
opiecznych, że życie zakonne jest najlepszą drogą do 

cenia swojego życia. Finian troszczył się o bliskie kontakty z Kościołem brytyjskim. 
brak jednak sprawdzonych wiadomości historycznych, któ-

twierdzałyby jego konsekrację. Wiadomo, że do opactwa po radę i duchowe nauki 
wało wielu ludzi, także możnych i biskupów. Zmarł 12 grudnia między 549 a 552 (lub 

nawet 563) rokiem i został pochowany w założonym przez siebie opactwie Clonard.  

1) Pod Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie znajdują się groty Watykańskie czyli miejsce 
pochówków papieży. Jednak to nie jedyny cmentarz pod Bazyliką. Poniżej poziomów gdzie 
chowani są papieże znajduje się jeszcze jeden cmentarz. Jest to pogański Rzymski 

ntarz na którym byli chowani Rzymianie. Na tym właśnie cmentarzu został pochowany 
Św. Piotr. Znajduje się tam jeszcze jeden grób chrześcijanina świadczy o tym litera P  
z wpisną literą X czyli tak zwany Chrystogram. Na jego tablicy bliscy wyryli napis: „Był 
dobrym bratem i ze wszystkimi żartował”  Taką właśnie podstawę ma obecna Bazylika Św. 

2) Neron zgładził Platinusa Laterana właściciela pałacu na lateranie. W 313 roku cesarz 
Konstantyn Wielki podarował ten właśnie teren i pałac papieżowi Św. Sylwestrowi I i kazał 
wybudować tam bazylikę. Tym samym był to pierwszy chrześcijański kościół wzniesiony  
w cesarstwie Rzymskim (czyli Bazylika Najświętszego Zbawiciela i świętych Janów 
Chrzciciela i Ewangelisty. Na wejściu Wyryto napis „Mater et Caput omnium Ecclesiarum 
Urbis et Orbis (Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i świata) W bazylice tej 

                                                                                                   /KK/ 

Uśmiech 
Tata pyta Jasia: - Dlaczego chcesz, aby św. Miko-
łaj przyniósł ci dwa komplety kolejki elektrycznej?- 
Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu. 

Trzeba prosić innych” 

Pewnego razu mały chłopczyk usiłował unieść wielki kamień, ale ten ani drgnął. Jego ojciec, 
przechodząc obok, przystanął i przez chwilę przyglądał się wysiłkom syna. Wreszcie -

Czy użyłeś wszystkich sił?  
Pewnie, że tak! 

Przecież nie poprosiłeś mnie o pomoc.       /Anonim/ 


