
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 30.11 Święto św. Andrzeja, apostoła 
1600 + Andrzeja Czarneckiego - z int. rodziców  
1700 + za zm. z rodziny Pytlików 
Wtorek 01.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Czesława (r. śm.) i Józefa Piotrowskiego 
       2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej i Wszystkich Świętych dla Dominika w 3 r. ur. 
1700 + Władysława Kasperka - od r. Ryków 

Środa 02.12  bł. Rafała Chylińskiego i bł. Karola de Foucaulda - RELIKWIE 
1600 1) + Stanisława Kutę (4 r. śm.) - zam. żona z dziećmi 
       2) + Celinę Kowalską - od syna i synowej z wnuczką Oliwią 
1700 + Reginę Stachurę - od córki Justyny z r. 
Czwartek 03.12 św. Franciszka Ksawerego (wsp.) 
1600 1) + Helenę Bedlę - od pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku 
        2) + Anielę, Władysława Wojdów, Genowefę, Stanisława Malickich 
1700 + Jerzego i Marię Władyszewskich 
Piątek 04.12 Dzień Powszedni 

 

1600 1) + Janinę Kołek - zam. syn Władysław z r.  
       2) + Celinę Kowalską - od wnuczki Ani z mężem 
1700 W 18 r ur. Kacpra o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
Sobota 05.12 Dzień Powszedni 
1600 + Józefa Kasperka (9 r. śm.) za zm. z r. Kasperków i Zegadłów 
1700 + Stanisława Kamińskiego - od r. Mazurów i Kwiatkowskich  
Niedziela 06.12 Druga Niedziela Adwentu 
800 + Leszka Kurtka, Stanisława, Genowefę, Bogusława, Piotra Zawadzkich 
1000 + Zofię (9 r. śm.) i Czesława Pobochę 
1200 O Boże błogosławieństwo w 5 r. ur. Alicji Baran – zam. chrzestna 
1600 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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 I Niedziela Adwentu 
29 listopada 2020 r. Nr 1 (627) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 63, 16b-17. 19b;64,2b-7 
                1 Kor 1, 3-9 
Ewangelia: Mk 13, 33-37 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, 
kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz 
ma się podobnie jak z człowiekiem, 
który udał się w podróż. zostawił swój 
dom, powierzył swym sługom stara-
nie o wszystko, każdemu wyznaczył 
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, 
żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie 
wiecie, kiedy pan domu przyjdzie:  
z wieczora czy o północy, czy o pia-
niu kogutów, czy rankiem. By nie-
spodzianie przyszedłszy, nie zastał 
was śpiących. Lecz co wam mówię, 
do wszystkich mówię: Czuwajcie!» 

Kazanie espresso… 
„Ciągłe czuwanie to wielki wysiłek. 
Ale człowiekowi potrzeba wypoczyn-
ku i snu. Wezwani przez Jezusa do 
czujności nie możemy zapomnieć  
o naszych obowiązkach wobec na-
szych bliskich i nas samych. Jak 

mówi Prorok Izajasz, Bóg niekiedy pozornie skrywa się przed swoim wyznawcą. A nie cho-
dzi tylko o „nieukazywanie mu swojej postaci”. Zasadniczo nikomu z nas Bóg widzialne się 
nie objawia. Skrycie się Boga to pozostawienie człowieka w pewnej oschłości, niekiedy 
uczuciu podobnym do zniechęcenia. I właśnie wówczas potrzebne jest szczególne czuwa-
nie. Trwajmy  w świadomości, że Bóg realnie przyjdzie, korzystajmy z Jego sakramentów – 
szczególnie spowiedzi i Komunii świętej. A gdy ustaną siły, poddajmy się umacniającemu 
nas Chrystusowi. Uczynimy to, gdy nawet wbrew emocjom będziemy dbać o regularne  
i częste korzystanie z tych źródeł łask, nawet niekiedy jakby zadając sobie gwałt.”                                             

/o. J. Bocian/ 
 

Jezu przybądź i oświeć tych,  
którzy trwają w nieznajomości Ciebie 

 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mieczysławę 
Kowalską z Kowali Małej, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w poko-
ju † 

Extra… 
× 30.11.1215 – odbyło się ostatnie posiedzenie soboru laterańskiego IV. 
× 01.06.1857 – otwarto latarnie morską Świnoujście.   
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest oczekiwaniem na przyjście Pana. 
Obyśmy nie tylko czekali, ale czuwali. 
▪ W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie i ukonstytuowanie się Męskiego 
Koła Żywego Różańca. A w przyszłą niedzielę po godz. 8.00 spotkanie Kół różańcowych  
i zmiana tajemnic różańcowych. 
▪ Po każdej Mszy św. następuje poświęcenie opłatków. W zakrystii można nabyć świece wi-
gilijne i opłatki. Tydzień temu prosiłem, aby przy tej okazji złożyć ofiarę na potrzeby Parafii  
i wykończenia plebanii, tym bardziej, że w tym roku kolęda jest pod znakiem zapytania. 
▪ W dni powszednie Adwentu o godz. 16.00 „roraty”, czyli Msza Święta wotywna o Matce 
Bożej. Maryja jest dla nas wzorem przygotowania się na przyjście Pana Jezusa. Zachęcamy 
do licznego udziału w „roratach”, a rodziców prosimy, by pomogli swoim dzieciom wykonać 
lub nabyć lampiony adwentowe i towarzyszyli im w drodze do kościoła. 
▪ W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msze św. o 16.00  
i 17.00. Spowiedź godzinę przed Mszą św. 
▪ Objazd chorych i starszych osób ze Spowiedzią i Komunią Św. jak zawsze w pierwszy pią-
tek od godz. 9.00. Można zapisać osoby potrzebujące posługi w zakrystii lub kancelarii. 
▪ Jak podawałem w ubiegłą niedzielę, w najbliższy pierwszy piątek miesiąca będzie całodo-
bowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy wszystkich do przybycia o dowol-
nej porze od godz. 15.00 na czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Zakończenie 5 
grudnia - w sobotę o godz. 16 00.To również rozpoczęcie triduum przed Uroczystością Nie-
pokalanego Poczęcia N.M.P. Dla celów organizacyjnych, jeśli ktoś może, prosimy do zade-
klarowania czuwania o określonej godzinie wpisując się na listę znajdującą się w naszym 
kościele za ławkami. 
▪ W przyszłą niedzielę Dzień Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Zbiórka do puszek przed 
kościołem. 
▪ Również w przyszłą niedzielę wspominamy św. Mikołaja. Zapraszamy dzieci po każdej 
Mszy św. do zakrystii po coś słodkiego od świętego - Mikołaja.   
▪ Rodzicom dzieci przygotowujących się do I Komunii św. pragnę już dzisiaj przypomnieć, 
że za 10 dni - 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. nastąpi poświęce-
nie medalików, w które prosimy, żeby zaopatrzyć się samodzielnie (indywidualnie). 
▪ Zapewne zauważyliśmy, że pieśni dzisiaj nie są wyświetlane. Chciałbym wyjaśnić, że jest 
to spowodowane kradzieżą jakiej doświadczyła nasza parafia. W ubiegłą niedzielę po Mszy 
św. o godz. 8 00 z chóru zniknął laptop, który p. organista obsługuje. Wydarzenie to zgłosi-
łem pod nr 112, a potem przybyłemu patrolowi policji i następnie policji na komendzie w Mo-
rawicy. Za zakup i zainstalowanie całego urządzenia w grudniu 2013 roku zapłaciliśmy 13 
000 zł. Sam laptop nie przedstawia wielkiej wartości, ale bez wgranego tam programu kom-
patybilnego z monitorem całe urządzenie jest bezużyteczne. Mamy namiary na podejrza-
nych, ale i tak szykuje się nowy wydatek. 
▪ Na koniec chciałbym wspomnieć o rekolekcjach adwentowych. Pewnie nie będzie możliwe 
przeżyć ich w sposób tradycyjny. Nie ma dzieci w szkołach. Trudno będzie przybyć rekolek-
cjoniście, bo każdy jest potrzebny w swojej parafii. Nie będzie również księży na spowiedź  
z dekanatu, bo i tak w każdej parafii liczba osób w kościołach jest mocno ograniczona.  
W związku z tym we własnym zakresie musimy przeprowadzić nauki rekolekcyjne i spo-
wiedź. Za tydzień szczegóły dotyczące rekolekcji. Już dzisiaj proszę o mobilizację i rozłoże-
nie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia na cały adwent. 
▪ Trwają prace przy budowie parkingu dla rowerów z zadaszeniem. Została już zakupiona 
blacha tytanowo-cynkowa, stojak na rowery, drzewo. 
▪ Dziękuję za wywiezienie śmieci organicznych pojemnika na cmentarzu. 
▪ Dziękuję za składane ofiary. 
Dziś rozpoczynamy XIII rok wydawania Pisma Parafialnego SANCTUS. Działamy dla 
dobra naszej parafii już 4383 dni. Na chwałę Pana i Jego Świętych! 

Boży człowiek… - bł. Józef Kut (18 września) 
Blanka, zwana niekiedy Kastylijską, przyszła na świat w Palencji (Hiszpania) w roku 1188 
jako córka króla Kastylii, Alfonsa IX, i Eleonory Angielskiej. W wieku zaledwie 11 lat została 
zaręczona z Ludwikiem, delfinem (następcą tronu) Francji. Ślub odbył się w Port-mont, w 
Normandii, 23 maja 1200 roku. Blanka miała wówczas 12 lat. Jako małżonka dała 
Ludwikowi VIII, królowi Francji, syna - św. Ludwika IX, który został po ojcu królem Francji. 
Wychowywana w duchu szczerej i głębokiej religijności, Blanka umiała tę żywą wiarę 
zaszczepić w sercu swojego dziecka. Do Ludwika miała kiedyś powiedzieć: "Synu, wiesz, 
jak bardzo cię miłuję. Ale wierz mi, że wolałabym widzieć cię na marach, niż w grzechu 
ciężkim". To ona zachęciła syna, aby podjął wojnę z Anglikami, a północną Francję uwolnił 
od ich uciążliwej okupacji. Kiedy w roku 1223 jej mąż został królem Francji, Blanka została 
królową. Po trzech latach, w 1226 r., jej mąż umarł i wówczas Blanka została regentką w 
zastępstwie małoletniego Ludwika, który liczył zaledwie 3 lata. Powstał wtedy bunt panów, 
którzy nie chcieli, aby rządziła nimi "cudzoziemka". Na czele buntu stanął książę Bretanii, 
Mauclerc, który chciał przejąć władzę. Blanka zręczną dyplomacją pozyskała sobie część 
panów, a z drugą częścią rozprawiła się orężnie. Kiedy w roku 1234 objął rządy jej syn, 
Ludwik IX, wspierała go swoim doświadczeniem i radą. W czasie wyprawy krzyżowej, która 
skończyła się niepowodzeniem (1248-1252), ponownie rządy we Francji w czasie 
nieobecności św. Ludwika objęła Blanka. Zdołała uspokoić panów, którzy usiłowali 
skorzystać z okazji i zaczęli wszczynać rozruchy. Udało się jej nawet dołączyć na zawsze 
do korony francuskiej Langwedocję. Cierpiąc od dłuższego czasu na chorobę serca, 
pożegnała ziemię dla nieba 26 lub 27 listopada 1252 roku.  

Czy wiesz, że… 
Pięćdziesiąt parę lat temu w Brazylii pewien wdowiec Vicente Melillo przyjął święcenia 
kapłańskie. To co było najciekawsze w tym wydarzeniu to to, że wyświęcił go jego syn 
biskup Anigera Francisco Marii Melilli. W tym dniu Vicente towarzyszyło 7 dzieci, 15 wnuków 
i 8 prawnuków. Ks. Vicente zmarł 3 lata po święceniach 3 października 1969 r. w wieku 86 
lat. Melillo pracował na początku jako dziennikarz potem prawnik w Sao Paulo. Był 
założycielem i prezesem Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego a Paula w rodzinnym 
Campinas i Sao Paulo. Będąc wdowcem którego dzieci są pełnoletnie zgodził się na prośbę 
kard. Agnelo Rossiego aby został kapłanem których brakowało katolikom. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Lubię świętego Józefa. Ma wielką moc! Od 40 lat odmawiam modlitwę, którą znalazłem w 
jednym ze starych francuskich mszałów. Brzmi ona następująco: Święty Józefie, Twoja moc 
rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być 
niemożliwe. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie moje potrzeby duszy i ciała. Udziel mi 
łaski (tu wymień intencję), o którą Cię proszę z ufnością. Amen.”          /papież Franciszek/ 

Zamyśl się… 
„Pogoda ducha pokrzepia serce  
i umacnia w dobrym życiu; słudzy 
Boży powinni być zawsze pogod-
ni!”                          /Św. Filip Neri/  

Uśmiech 
Pewien przeor zapytał starca: - Abba, jaka powinna być 
homilia? - Homilia - odpowiedział starzec - powinna 
mieś dobry początek i dobre zakończenia. A ty staraj 
się, żeby początek i koniec były jak najbliżej siebie. 

Coś dla ducha… 
„Życie warte ratowania” 

Pewien człowiek ryzykował życie, by wyciągnąć z topieli chłopca, którego fale znosiły w głąb 
morza. Gdy ten już doszedł do siebie, powiedział swemu wybawcy: - Dziękuję za uratowa-
nie mi życia. Mężczyzna popatrzył mu w oczy i odparł: - No dobrze, dopilnuj tylko, by się 
okazało, że warto było je ratować. 

 


