
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 14.12  św. Jana od Krzyża  - RELIKWIE  
900 msza święta 
1200 + Bolesława (12 r. śm.), Mieczysławę Kowalskich - z int. dzieci 
1600 + Stanisława (r. śm.), Czesławę Machulskich i Mariannę, Augustyna Stachurów 
1800 + Józefa Mazura, Danutę Stachura zam. r. Kamińskich 
Wtorek 15.12 Dzień Powszedni  
900 + Grażynę Siwiec od r. Świderskich 
1200 + Eugeniusza (r. śm.), Janinę, Piotra, Mariusza Prędotów, ks. Edwarda, Józefę, Stefa-
na, Mariana i Irenę Nowaków z int. rodziny 
1600 + Helenę i Władysława Bedlów zam. syn Marian z r. 
1800 + Celinę Więcek (r. śm.)- z int. córki z r. 
Środa 16.12 Dzień Powszedni   
1600 1) + Bożenę Tkacz (1 r. śm.) - zam. mąż z dziećmi 
       2) + Grażynę Siwiec- od r. Bentkowskich 
1700 + Renatę Stachurę zam. córka Sylwia z r. 
Czwartek 17.12 Dzień Powszedni   
1600 1) + Mariannę, Franciszka, Stefanię, Jana (r. śm.) Wawrzeńczyków 
        2) + Grzegorza Krzyszkowskiego od teściów z Lipy 
1700 + Józefę Zarzycką (4 r. śm) z in. syna 
Piątek 18.12 Dzień Powszedni 

 

1600  + Grzegorza Krzyszkowskiego od szwagierki Jolanty z r. 

1800  1)+ Anielę, Ludwika, Jerzego, Marię, Tomasza Władyszewskich 
        2) + Edwarda Bugajskiego (2. r. śm.), Helenę, Bolesława, Waldemara, Czesława 
Krzyszkowskich 
Sobota 19.12 Dzień Powszedni 
1600 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickie-
go 
1700 + Stanisława, Józefę, Zawadzkich i zm. z r. Zawadzkich 
Niedziela 20.12 IV Niedziela Adwentu 
800 + Edwarda Śmietanę (36 r. śm), Stefana Gubałę, zmarłych z r. Śmietanów i Kamizelów 
1000 + Piotra Pobochę (r. śm.) zam. żona z dziećmi  
1200 + Bartosza Dziewięckiego (7 r. śm.) 
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 

 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

  

 

 
 

 III Niedziela Adwentu 
13 grudnia 2020 r. Nr 3 (629) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Wj 32, 7-11. 13-14  
                   1 Tes 5, 16-24 
Ewangelia: J 1, 6-8. 19-28 
Pojawił się człowiek posłany 
przez Boga – Jan mu było na 
imię. Przyszedł on na świadec-
two, aby zaświadczyć o światło-
ści, by wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on światłością, 
lecz został posłany, aby za-
świadczyć o światłości. Takie 
jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi 
wysłali do niego z Jerozolimy 
kapłanów i lewitów z zapyta-
niem: «Kto ty jesteś? », on wy-
znał, a nie zaprzeczył, oświad-
czając: «Ja nie jestem Mesja-
szem». Zapytali go: «Cóż za-
tem? Czy jesteś Eliaszem?» Od-
rzekł: «Nie jestem». «Czy ty je-

steś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać od-
powiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Powiedział: «Jam głos wołają-
cego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spo-
śród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie 
jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę 
wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie je-
stem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie 
Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 

Kazanie espresso… 
Największy z Proroków Starego Testamentu (choć opisany już na kartach Ewangelii) prze-
czy temu, że jest prorokiem. Dlaczego? Jak sądzę z tej przyczyny, że w stwierdzeniu „je-
stem prorokiem” zostaje ukazana chwała człowieka namaszczonego Duchem Bożym. 
Chwała ta w oczach ludzi może się stać tak istotna, że przysłoni głoszone przez proroka 
słowo. Słuchacze skoncentrują się wtedy na tym, kto mówi, a nie na treści, które głosi. Jan 
był prorokiem i miał tego świadomość, ale ważniejsze było dla niego „być głosem”, czyli no-
śnikiem treści Bożego słowa.                                                                               /o. J. Bocian/ 
 

Radujcie się, Pan przybędzie! 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Grzegorza 
Krzyszkowskiego z Nidy, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju 

Extra… 
× 15.12.1936 – uruchomiono pierwszą w kraju linię kolei elektrycznej na trasie Warsza-
wa-Otwock i Warszawa Pruszków  
 



A w parafii… 
▪ W minionym tygodniu w czwartek odbył się pogrzeb + Kazimiery Janaszek pochodzącej  
z naszej Parafii, a ostatnio mieszkającej w Kielcach i wczoraj - w sobotę pogrzeb pod prze-
wodnictwem ks. b-pa Andrzeja, zmarłego + Grzegorza Krzyszkowskiego z Nidy.  
▪ Dzisiaj Niedziela Gaudete - Niedziela Radości. Pod ołtarzem pali się już trzecia różowa 
świeca symbolizująca radość z powodu bliskiego spotkania z nowonarodzonym Zbawicie-
lem. 
▪ 13 grudnia przypada 39 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Pamiętajmy o ofiarach i 
bohaterach tych wydarzeń. 
▪ W naszej Parafii rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Z wiadomych powodów  będą one 
wyglądać nieco inaczej. Msze św. będą sprawowane w ustalonych godzinach: dzisiaj jak w 
każdą niedzielę; w poniedziałek i we wtorek o godz. 9 00, 12 00, 16 00 i 18 00. Dzieci za-
praszamy do przeżycia rekolekcji razem z rodzicami. Również spowiedź nie będzie mogła 
przebiegać jak dotąd. Żeby spowiedź rozłożyć w czasie zapraszamy do korzystania z po-
sługi w konfesjonale przed i po każdej Mszy św. szczególnie w dni powszednie przez cały 
adwent. W rekolekcje będziemy spowiadać godzinę przed Mszą św. Chorych zapraszamy 
we wtorek na godz. 12 00 na Mszę św. z Namaszczeniem chorych, a w cięższych stanach, 
prosimy o zapisywanie do odwiedzenia w domach. Będą zaopatrzeni w poniedziałek 21 
grudnia od godz. 9 00, lub w umówionym terminie z sakramentami: spowiedzi, Komunii św. i 
Namaszczenia chorych. Lista jest w zakrystii. 
▪ W najbliższy piątek po Mszy św. o godz. 18 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ W zakrystii są jeszcze świece wigilijne i poświęcone opłatki. 
▪ Zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku nie będzie tradycyjnej kolędy. Pro-
ponuję, aby w ramach wizyty duszpasterskiej zamiast odwiedzać domy - co byłoby związa-
ne z obawą przeniesienia wirusów - aby, każdego dnia w podobnym porządku jak w ubie-
głych latach, zaprosić wiernych do kościoła na Mszę św. popołudniową sprawowaną w ich 
intencji. Po Mszy św. z zachowaniem bezpieczeństwa byłaby możliwość odwiedzenia nowej 
plebanii, gdzie zamierzamy zamieszkać na święta. Proszę o informację z oceną tej propo-
zycji. 
▪ W ubiegłą niedzielę przed kościołem ustawiona była skarbona na ofiary w związku z prze-
żywanym Dniem Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Zostało zebranych 860 zł. Bóg zapłać. 
▪ Jak widzimy działa już rzutnik. Za kilka tysięcy zł. został zakupiony nowy laptop, nowy, 
nowoczesny przekaźnik łączący monitor w prezbiterium z laptopem na chórze i wgranym w 
Toruniu odpowiednim programem do wyświetlania pieśni. 
▪ Dziękuję za ofiary składane w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca między 
innymi na ogrzewanie kościoła. 
▪ Dziękuję Krzysztofowi Kubickiemu za ofiarowanie palisady, która zostanie wykorzystana 
przy budowie parkingu dla rowerów. 
▪ Dziękuję za składane ofiary. 
▪ W trzecim tygodniu adwentu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie ro-
dzin. Na koniec ogłoszeń powstańmy i odmówmy modlitwę Papieża Jana Pawła II w intencji 
rodzin. "Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który je-
steś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezu-
sa Chrystusa, «narodzonego z Niewiasty», i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym 
przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała 
myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. 
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowie-
czeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakra-
mentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,  przez jakie 
nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem 
Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie 
spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, 
który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków Amen. 
 

Boży człowiek… - bł. Sebastian Maggi (16 grudnia) 
Urodził się około 1414 r. w starym szlacheckim rodzie gwelfów - zwolenników władzy 
papieża. Mając piętnaście lat wstąpił w swym rodzinnym mieście do dominikanów i przyjął 
imię Sebastian. Wyróżniał się przywiązaniem do reguł życia zakonnego, gorliwością religijną 
i czystością życia. Studia ukończył w Padwie. Był jednym z największych dominikańskich 
kaznodziejów swoich czasów. Wygłaszał nauki w Weronie, Padwie, Brescii, Bolonii  
i Piacenzie. Wiele czasu i energii poświęcił też zreformowaniu lombardzkich klasztorów  
w Mantui, Brixen i Bolonii. Doprowadził do przeniesienia i przebudowy klasztoru  
w Mediolanie. W latach 1480-1483 oraz 1495-1496 był generalnym wikariuszem prowincji 
lombardzkiej. Wtedy to papież Aleksander VI polecił, by Sebastian wystąpił przeciwko 
reformatorskim działaniom Hieronima Savonaroli, skierowanym przeciwko kurii rzymskiej. 
Zadanie to było trudne dla Sebastiana, bo był spowiednikiem Hieronima. Stąd też zawsze 
świadczył na korzyść Savonaroli, gdy ktoś zaatakował go jako człowieka. Sebastian Maggi 
był dobrym przełożonym: surowym wobec siebie, a łagodnym i cierpliwym wobec innych. W 
drodze na wizytację do jednego z klasztorów zachorował i zmarł w Genui 16 grudnia 1496 r.  

W poszukiwaniu… 
28 listopada tego roku pewien wiekowy mężczyzna zasiadł przed telewizorem, być może 
serce biło mu wtedy mocniej ponieważ…. A może cofnijmy się do czasu, kiedy był młody. 
Pewnego dnia odchodzi od Kościoła - studiuje, pracuje w wakacje w hotelach, broni tytułu 
inżyniera, dostaje prace w korporacji Shell. Pracuje w oddziałach na Malezji, Holandii i An-
glii. Po 12 latach niepraktykowania i nieuczestniczenia w życiu Kościoła wraca do rodzin-
nych stron do Brunei wtedy w roku 1981 spotyka proboszcza. Ksiądz rzuca proste zapro-
szenie - wróć do Kościoła. Nikt chyba wtedy nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie rozpocz-
nie długi proces zmiany życia tego człowieka. W 1986 r. rozpoczyna studia teologiczne  
w USA. W 1997 r. Św. Jan Paweł II mianuje go pierwszym biskupem Brunei a 28 listopada 
2020 roku Papież Franciszek mianuje go pierwszym kardynałem w historii Brunei. Mowa  
o Kardynale Corneliusie Simie. W dniu swojego konsystorza kiedy Jego insygnia kardynal-
skie były u papieża Franciszka on z powodu pandemii mógł jedynie łączyć się z konsysto-
rzem za pomocą telewizji. Dlatego tego dnia zasiadł przed telewizorem… I pomyśleć, że 
wystarczyło takie proste zaproszenie, by Ewangelia mogła działać swoje.                        /KK/ 

Zamyśl się… 
„Mogę się założyć o każde pieniądze, że 
jeśli komukolwiek damy Ewangelię i będzie 
ją czytał dzień w dzień jakiś nawet mały 
fragment to to Słowo zmieni tego człowie-
ka,”                                         /Patryk Vega/  

Uśmiech 
Tata pyta Jasia: - Dlaczego chcesz, aby św. 
Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki elek-
trycznej?  
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w do-
mu. 

Coś dla ducha… 
„O psie i człowieku” 

- Mistrzu, co to wierność? - pytał uczeń. 
- Był pies - zaczął opowiadać starzec - co służył swojemu panu przez całe życie, bronił jego 
domu i dobytku, a kiedy tamten umarł, dwa miesiące leżał na jego grobie. Kiedy pies ów 
zdechł, ludzie postawili mu małą stelę z napisem "Wierność". Był też człowiek, co pozostał 
wierny żonie przez całe życie. Kiedy umarł, za konduktem szła tylko żona, a ponieważ był 
biedakiem, rzucono jego zwłoki do wspólnego grobu. 
- Skąd taka różnica, mistrzu? 
- Stąd, że ludzie podziwiają wierność u stworzeń, których ona nic nie kosztuje, jako tkwiąca 
w ich naturze. Ale sami nie bardzo chcą się wiernością wyróżniać, nie mają też ochoty po-
nosić jej wielkich kosztów, gdyż dobrzeje znają. 
A wierność małżeńska, która nie ma sobie równej, sporo kosztuje.                 /Pier D'Aubrigy/ 

 


