
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek16.12.Dzień Powszedni 
900 + Józefa Zaleśnego z int. r. Lisów z Koszalina 
1200  + Ludwika, Anielę, Tomasza Władyszewskich, Mariannę, Mariana, Adama, Tomasza 
Kubickich, Stanisława, Bogusławę Znojów z int. Pawła 
1600  + Andrzeja Znoja zam. r. Machulskich 
1800+ Celinę Więcek z int. córki z rodziną 
Wtorek17.12Dzień Powszedni    

900 + Mateusza Machulskiego z int. r. Jamiołów 
1200 + Rafała Taracha i Bogusława Kurdka zam. Anna z r. 
1600 + Juliana (r. śm.) i Anieli (r. śm.) Misior 
1800+ Mariana Zawadzkiego (1 r. śm.) z int. żonya z r. 
Środa 18.12 Dzień Powszedni  

1600 1) + Floriana, Tomasza Litwina, Zygfryda Kruk, Irenę Gola  
        2) + Rafała Taracha z int. Marty, Anny i Pauliny 
17001) + Jana, Mariannę Tkaczów, Krystynę Kuta z int. Pawła 
        2) + Mateusza Machulskiego z int. dyrektora i pracowników Szpitala Zespolonego w 
Kielcach 
Czwartek19.12 Dzień Powszedni  

1600+ Stefanię i Jana Wawrzeńczyków (r. śm.) 
1630+ Genowefę Władyszewską (1 r. śm.) z int. syna z r. 
Piątek20.12 Dzień Powszedni   
16001) + Stefanię Obażanek i zm. z r. Bzówków 
       2) + Rafała Taracha od pracowników automatyki PKP  
1800+ Helenę, Bolesława, Czesława, Waldemara Krzyszkowskich, Katarzynę i Antoniego 
Pietszczyków, Edwarda Bugajskiego (1 r. śm.) zam. r. Bugajskich 
Sobota21.12 Dzień Powszedni  

1600+ Edwarda Śmietanę (35 r. śm.), Stefana Gubałę i zm. z r. Śmietanów i Kamizelów 
1700 + Piotra Pobochę zam. żona z dziećmi 
Niedziela22.12 IV Niedziela Adwentu 

800+ Jadwigę (r. śm.) i Józefa Woźniaka 
1000+ Stanisława (r. śm.), Józefę i zm. z r. Zawadzkich i Góreckich 
1200w int rodzin przyjmujących relikwie Krzyża Świętego 
1600 Za Parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:Iz 35, 1-6a. 10 
Jk 5, 7-10 
Ewangelia:Mt 11, 2-11 
Gdy Jan usłyszał w więzie-
niu o czynach Chrystusa, 
posłał swoich uczniów z za-
pytaniem: «Czy Ty jesteś 
Tym, który ma przyjść, czy 
też innego mamy oczeki-
wać?» Jezus im odpowie-
dział: «Idźcie i oznajmijcie 
Janowi to, co słyszycie i na 
co patrzycie: niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi 
chodzą, trędowaci zostają 
oczyszczeni, głusi słyszą, 
umarli zmartwychwstają, 
ubogim głosi się Ewangelię. 
A błogosławiony jest ten, kto 
nie zwątpi we Mnie».Gdy oni 
odchodzili, Jezus zaczął 
mówić do tłumów o Janie: 
«Co wyszliście obejrzeć na 
pustyni? Trzcinę kołyszącą 
się na wietrze? ale co wy-
szliście zobaczyć? Człowie-
ka w miękkie szaty ubrane-
go? Oto w domach królew-
skich są ci, którzy miękkie 
szaty noszą. Po co więc wy-
szliście? Zobaczyć proroka? 

Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto 
Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, po-
wiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzcicie-
la. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on». 
 
 

Błogosławiona Bolesławo Lament,  
Matko Ekumenizmu módl się za nami! 

 
 

Extra… 
×15.12- Dzień bez Przekleństw  
× 16.12 - Międzynarodowy Dzień Migrantów 
× 20.12 - Dzień Ryby 



 

A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii rozpoczynają się rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. Wła-
dysław Zązel, kapelan Związku Podhalan, członek Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy 
Konferencji Episkopatu Polski. Dziś o godz. 12.00 wprowadzenie relikwii bł. Bolesławy La-
ment. W poniedziałek i wtorek msze święte o godz. 9.00, 12.00, 13.15 (dla dzieci), 16.00 i 
18.00. Poniedziałek - dzień spowiedzi, a wtorek - Dzień chorych z sakramentem namasz-
czenia o godz. 12.00. Prosimy także o zgłaszanie osób chorych do odwiedzenia w domach. 
▪ 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 piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

Felieton… 
Chrześcijańskie  Płuca  Europy – Katolicyzm i Prawosławie 

Święty Jan Paweł II za swojego pontyfikatu powiedział, że Europa oddycha dwoma płucami. 
Jedno to Kościół Katolicki, drugim zaś jest Kościół Prawosławny. Jakie są obecnie 
podstawowe różnice między Katolikami a Chrześcijanami Prawosławnymi? Otóż Kościół 
Prawosławny akceptuje orzeczenia tylko pierwszych siedmiu Soborów. Pod względem 
kultowym prawosławie wyróżnia się zasadą komunii pod dwiema postaciami. W Liturgii 
opiera się na obrządku bizantyjskim, z językiem staro – cerkiewno – słowiańskim lub 
językami narodowymi. W koncepcji organizacji kościelnej Kościół Prawosławny odrzuca 
prymat Papieża. Nie ma więc centralnej władzy charakterystycznej dla katolicyzmu, lecz 
opiera się na autokefalii poszczególnych Kościołów Prawosławnych. Na czele 
Autokefalicznych Patriarchatów i Egzarchatów stoją Patriarchowie bądź Metropolici, 
sprawujący jurysdykcję przy udziale Synodów. Decyzje w ważnych sprawach podejmowane 
są na Soborach. W dziedzinie dyscypliny kościelnej bracia prawosławni odrzucają celibat 
niższego duchowieństwa. Sobór Watykański II (lata 1962-1965) zainicjował zbliżenie między 
oboma Kościołami. Współcześnie charakterystyczną cechą wspólnoty prawosławnej są 
tendencje ekumeniczne i  dążenie do przybliżenia Zachodowi dorobku prawosławnego 
Wschodu z zakresu liturgii, mistyki oraz ascetyki. Ojciec Święty Franciszek zachęca, 
abyśmy ubogacali się wzajemnie własną różnorodnością.                                                /MS/ 

Znaleziono… 
„Ludzie są zniechęceni twarzami ponurych "czarnych" Panów, którzy zdominowali 
wizerunek Kościoła. Bardzo często, gdy my, siostry z Broniszewic, pojawiamy się  
w mediach lub przy okazji masowych spotkań o charakterze niereligijnym, słyszymy: "Gdyby 
Kościół miał Wasze oblicze, to bym do niego chodził!". Zwykle wtedy mówimy, że Kościół 
ma różne oblicza i my też jesteśmy jednym z nich. Niestety ludzie nie są do takiego 
wizerunku przyzwyczajeni. Ludzi niezwiązanych z Kościołem w spotkaniu z nami szokują 
(na szczęście pozytywnie) tak zwyczajne zachowania jak: poczucie humoru, śmiech, 
dystans do siebie. To, co bardzo ludzi zaintrygowało, kiedy budowałyśmy Dom Chłopaków, 
to fakt, że o naszych Chłopakach mówimy "Synowie", a nie "podopieczni" czy 
"wychowankowie". A przecież jako zakonnice nie wyrzekamy się bycia mamami. Jednak 
większości społeczeństwa zakonnica nie kojarzy się z nikim pozytywnym. Mamy fatalny 
fejm. (T) Na szczęście są w zakonach kobiety, które w żaden z tych stereotypów nie chcą 
się zmieścić. I poza tym, że wśród zakonnic są osoby z wysokim wykształceniem, 
przedsiębiorcze, twórcze, z poczuciem humoru i z tzw. "jajem", to jednak najbardziej ludzi 
przyciąga nasza czułość, to, że kochamy i to, że jak każda matka nie mamy granic  
w przebaczaniu i zrozumieniu. (T) Jedna ze znajomych sióstr zapytała biskupa z Azji, o to, 
jak to się dzieje, że u nich Kościół rośnie, rozkwita, rozwija się, a u nas w Europie Kościół 
pustoszeje, gaśnie, ludzie z niego uciekają. Biskup odpowiedział: "bo wy w Europie 
doprowadzacie ludzi do przyjęcia sakramentów, a my w Azji doprowadzamy do spotkania  
z Żywym Bogiem.           /s. Eliza Małgorzata Myk/  

Boży człowiek… - bł. Piotr Friedhofen(21 grudnia) 
iotr Friedhofen urodził się 25 lutego 1819 roku w Weitersburgu. W wieku 9 lat stracił matkę. 
Choć był sierotą, nie był samotny. Nadszedł najważniejszy dzień jego życia - przystąpił do 
Pierwszej Komunii świętej. Maryję obrał za swoją matkę, a Boga za ojca. Oni prowadzili go 
przez ścieżki życia.Chłopiec był bardzo samodzielny. Nauczył się fachu kominiarza, uzyskał 
odpowiedni dyplom i od 1834 roku zarabiał na życie. Miał wtedy zaledwie 15 lat. Jego siła 
brała się z częstego przyjmowania Jezusa w Eucharystii. Był bardzo pobożnym 
młodzieńcem. Martwiła go obojętność na sprawy Boże ówczesnej młodzieży, zwłaszcza 
zaniedbanej, opuszczonej, zostawionej samej sobie. Zaangażował się w działalność 
Stowarzyszenia św. Alojzego. Swoją postawą i głębokim umiłowaniem Mszy świętej dawał 
świadectwo prawdziwej wiary.Zorganizował wiele wspólnot Stowarzyszenia  
w miejscowościach, w których pracował jako kominiarz. Pomagał młodym chłopcom  
i dziewczętom odnaleźć sens życia. Około 1845 r. wstąpił do nowicjatu redemptorystów  
w Wittem, w Holandii.Cały ten czas dojrzewało w nim pragnienie jeszcze pełniejszego 
oddania się na służbę Bogu i potrzebującym. W 1850 roku założył, z pomocą Guglielmo 
Arnoldiego, Zgromadzenie Braci Miłosierdzia Maryi Wspomożycielki (z Trewiru). Rok później 
przenieśli swoją siedzibę do Koblencji. Jego członkowie nie przyjmowali święceń 
kapłańskich. Za główne zadanie nowego zgromadzenia Piotr uznał opiekę nad chorymi 
mężczyznami, zbyt ubogimi, by na siebie zarobić. Oficjalne zatwierdzenie konstytucji tej 
wspólnoty dokonało się już po śmierci założyciela w 1905 roku, decyzją papieża św. Piusa X 
(1903-1914).Kominiarz Piotr zmarł w dniu 21 grudnia 1860 roku w Koblencji.  

Czy wiesz, że... 
1) Kiedy obecny Papież Franciszek pracował jeszcze w Buenos Aires poznał pewnego 
chłopca o którym potem powiedział: „Było to szczególne dziecko, bo całkowicie zanurzone 
w miłości Boga” Miał taką wiarę, że jego rodzice uwierzyli w Jezusa. Chłopiec zachorował 
na raka który zakończył Jego życie. Przed śmiercią 11 letni Tomasito chciał być pochowany 
w Watykanie blisko „swojego” papieża Franciszka. W kilka dni po śmierci prochy chłopca 
zostały pochowane na cmentarzu blisko domu świętej Marty gdzie obecnie urzęduje Papież.  
2) Amerykanie w 2018 roku przekazali na cele charytatywne 427 mld dolarów, 68% daro-
wizn pochodziło od osób prywatnych. Dla porównania w tym samym roku budżet rządu Pol-
ski wynosił zaledwie 355 mld zł.  

Zamyśl się… 
„Szukaj Boga, a znajdziesz Go. 
Szukaj Go we wszystkim, a 
znajdziesz Go wszędzie. Szukaj 
Go w każdym czasie, a znaj-
dziesz Go zawsze.  

/Św. Wincenty Pallotti/  

Uśmiech 
W pewnym okresie życia, gdy Einstein regularnie prowa-
dził zajęcia na uczelni, jeden z jego studentów ze zdzi-
wieniem stwierdził: - Panie profesorze, pytania na tego-
rocznym egzaminie były takie same jak w latach po-
przednich!- To prawda - powiedział sławny uczony - lecz 
w tym roku odpowiedzi są inne. 

Coś dla ducha… 
„Nowy Rok” 

„Co to jest Nowy Rok? Czy to nowy kalendarz, który wisi na ścianie? Nowego Roku nie wi-
dać. W domu nic się nie zmienia, na ulicy wszystko wygląda tak, jak było w starym roku. To 
gdzie jest Nowy Rok? Trzeba samemu być nowym rokiem. Każdy z nas musi na nowo się 
zmienić, na nowo być lepszym. To jest nowy rok. Mamy mówić pacierz, ale lepiej niż w sta-
rym roku. Mamy na nowo być grzeczniejsi dla mamusi, dla tatusia. Na nowo, to znaczy le-
piej. W Nowym Roku muszę być nowy, świeży, odnowiony. Wszystko ma być na nowo tam, 
gdzie jesteś, w domu, szkole. Lepiej niż na piątkę. Na szóstkę. Każdy z nas ma być nowym 
rokiem, którym wszyscy się cieszą. To właśnie jest Nowy Rok. Być samemu dla kogoś no-
wym, szczęśliwym, pomyślnym rokiem.”     /ks. J. Twardowski/ 

 


