
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 29.11 Dzień Powszedni   
1600  + Elżbietę Krzyszkowską od szwagierki Doroty z dziećmi  

1630 + Andrzeja Kociołkowskiego (im.)  

Wtorek 30.11 święto Św. Andrzeja, apostoła 
1600 + Andrzeja Czarneckiego (im.) - z int. rodziców  

1630  Dziękczynna za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 

dla Dominika w 4 r. ur. 

Środa 01.12 wspomnienie bł. Karola de Foucaulda - RELIKWIE 

1600 +  Mariusza Materka zam. żona Magdalena z dziećmi  

1800 1) +  Czesława (r. śm.) i Józefa Piotrowskiego 2) + Elżbietę Krzyszkowską od rodziny 

Piotrowskich 3) + Jana Skarbka – od uczestników pogrzebu 4) + Zenona Chmurę - od 

brata Sławka z dziećmi 5) + Juliana Zarzyckiego od uczestników pogrzebu 6) + Mariana 

Zawadzkiego (3 r. śm) i za zm. z rodziny Pękalskich i Zawadzkich 7) + Leokadię Białą – 

zam. wnuczka Agnieszka z mężem i dziećmi  

Czwartek 02.12 wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego - RELIKWIE 

1600  + Stanisława Kutę (5 r. śm.) zam. żona z dziećmi  

1800 + Elżbietę Krzyszkowską i Mieczysława Piłata od rodziny Kubickich  

Piątek 03.12 wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego 

1600 + Anielę i Władysława Wojdów, Genowefę i Stanisława Malickich  

1800 + Elżbietę Krzyszkowską od koleżanki Anety Maciejskiej  

Sobota 04.12 wspomnienie Św. Barbary 

900 + Msza Święta w int. górników kopalni Lafarge o bezpieczeństwo w pracy, zdrowie  

i pomyślność w życiu rodzinnym  

1600   Msza Święta wynagradzająca NS NMP 

1800 za małżeństwa w kryzysie  

Niedziela 05.12 Niedziela  
800 + Elżbietę Krzyszkowską - od rodziny Kępskich i Rowińskich  

1000 + Bożenę, Mariannę, Stanisława Tkaczów - z int. Jana z dziećmi  

1200  za Parafię 

1600 + Mariannę, Franciszka, Stefanię, Jana Wawrzeńczyków (r. śm) 
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I Niedziela Adwentu 
28 listopada 2021 Nr 1 (679) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Jr 33, 14-16 /  1 Tes 3, 12 – 4, 2   Ewangelia:   Łk 21, 25-28. 34-36 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na 
ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą 
ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną 
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką 
chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża 
się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak 
potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie 
więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastą-
pić, i stanąć przed Synem Człowieczym». 
 

Czekamy na Ciebie Panie! 
 

 
 

Extra… 
× 28.11.1967 – W FSO w Warszawie zjechał z linii montażowej pierwszy Fiat 125p. 
× 30.11.1905 – Saletyni założyli pierwszy dom zakonny w Polsce 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W środę odbył się pogrzeb: + Leokadii Białej pochodzącego z naszej Parafii, a mieszkają-
cej w Kielcach. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek…”. 
▪ Dzisiaj I Niedziela Adwentu. Czas pobożnego i radosnego oczekiwania Pana. Od każdego 
z nas zależy, czy ten początek będzie dla nas wymagający, twórczy, budujący. Jakie Ty 
podejmiesz umartwienie, wyrzeczenie, czy postanowienie, by dobrze przygotować się na 
spotkanie z przychodzącym PANEM? 
▪ Od jutra codziennie w dni powszednie przez cały Adwent o godz. 16 00 Roraty – Msza do 
Matki Bożej. Na Roraty zapraszamy z lampionami przede wszystkim dzieci. Na ambonie 
widzimy wywieszony plakat, który pomoże naocznie, szczególnie dzieciom przebyć drogę 
do Betlejem. 
▪ W tygodniu: 
- we  wtorek – święto Św. Andrzeja, apostoła, 
- w środę – wspomnienie bł. Karola de Foucaulda. Msza św. z relikwiami. 
- w czwartek – wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego. Msza św. z relikwiami. 
- w piątek – wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, kapłana, 
- w sobotę – wspomnienie Św. Barbary, dziewicy i męczennicy. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Spowiedź go-
dzinę przed Mszą św. 
▪ Z 3 na 4 grudnia tzn. z piątku po Mszy św. o godz. 18 00 do soboty do Mszy św. o 16 00 
zapraszamy na czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Kto może - dla celów organi-
zacyjnych - proszę o wpisanie się na listę znajdującą się za ławkami. To już za 5 dni. 
▪ W sobotę o godz. 9 00 będzie sprawowana Msza św. w intencji górników, o zdrowie, bez-
pieczeństwo w pracy i pomyślność w życiu rodzinnym. 
▪ Za tydzień II Niedziela Adwentu. 1-sza Niedziela Miesiąca. Po Mszy o godz. 8.00 spotka-
nie Róż Różańcowych i zmiana tajemnic. 
▪ Osoby chore, które odwiedzam z Komunią św., już w pierwszy piątek miesiąca zostaną 
zaopatrzone Sakramentem Namaszczenia Chorych. Inne obłożnie chore i wiekowe osoby, 
można zgłaszać w zakrystii; będą odwiedzone w późniejszym czasie. 
▪ Już dzisiaj pragnę przypomnieć  i prosić o zarezerwowanie czasu na rekolekcje adwento-
we, które - jeśli sytuacja pandemiczna się nie pogorszy - rozpoczniemy jak zwykle w 3 Nie-
dzielę Adwentu tj. 12 grudnia. Już dzisiaj zaplanujmy uczestnictwo w rekolekcjach dzieci 
wraz z rodzicami, gdyż z wiadomych względów nie będzie dla nich oddzielnej Mszy św. 
▪ KOMUNIKAT: W poniedziałek 29 listopada 2021 r. przypada siódma rocznica ingre-

su Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego do Bazyliki Katedralnej w Kielcach. Z tej racji 
tego dnia będzie sprawowana Msza Święta w intencji Księdza Biskupa o godz. 18.00  
w Bazylice Katedralnej. Serdecznie zapraszamy Księży, Siostry zakonne, alumnów WSD, 
wiernych świeckich do udziału w tej uroczystości i polecamy Dostojnego Jubilata pamięci 
modlitewnej. 
▪ W zakrystii są do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 7 zł. i po-
święcone dzisiaj opłatki. 
▪ W ubiegłą niedzielę do puszki przed kościołem na finansowanie dzieł pomocy w czasie 
kryzysu migracyjnego, na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski zostało 
złożone 720 zł. 

Znalezione… 
Drodzy młodzi, przyglądać się nocnym widzeniom! To znaczy: mieć światłe oczy także po-
śród ciemności, nie przestawać szukać światła także pośród mroków, które nosimy w sercu  
i widzimy wokół nas. Podnosić wzrok z ziemi ku górze, aby pokonywać pokusę bycia unie-
ruchomionym na gruncie naszych strachów, zamykania się w naszych myślach i użalania 
się nad sobą. Unieś wzrok, powstań! To zaproszenie, które Pan kieruje do nas i do którego 
chciałem nawiązać w Orędziu skierowanym do was, młodych, aby towarzyszyć wam w wam  
tegorocznej wędrówce. To zadanie najbardziej żmudne i zarazem fascynujące, jakie powie- 

rzono: stać twardo na ziemi, kiedy wszystko wydaje się walić; być strażnikami, którzy umieją 
dostrzec światło wśród nocnych wizji; być budowniczymi pośród gruzowisk; być zdolnymi do 
tego, by marzyć. Bo to właśnie czyni ten, kto marzy: nie pozwala, aby wchłonęła go noc, ale 
rozpala płomyk, światełko nadziei, które zwiastuje nadejście jutra. To chciałbym wam po-
wiedzieć: my, my wszyscy, jesteśmy wam wdzięczni, za to, że marzycie: za to, że czynicie 
Jezusa marzeniem waszego życia i, że przyjmujecie Go z radością, z zaraźliwym entuzja-
zmem, który nam pomaga! Dziękuję za to, jak jesteście zdolni do odważnego niesienia 
naprzód sennych marzeń, jak nie przestajecie wierzyć w światło, nawet pośród nocy życia, 
jak z pasją angażujecie się w czynienie naszego świata piękniejszym i bardziej ludzkim. 
Dziękuję za to, jak pielęgnujecie marzenie o braterstwie, jak bardzo nosicie w sercach rany 
stworzenia, jak walczycie o godność najsłabszych i niesiecie ducha solidarności i dzielenia 
się. I przede wszystkim dziękuję, bowiem w świecie spłaszczonym bieżącymi zyskami, który 
tłumi wielkie ideały, nie tracicie zdolności marzenia! To pomaga nam, dorosłym i Kościołowi. 
Tak, także jako Kościół potrzebujemy marzyć, potrzebujemy entuzjazmu i zapału młodych 
ludzi, aby być świadkami Boga, który zawsze jest młody!                         /Papież Franciszek/ 

Boży człowiek… - bł. Maria Aniela Astorch (2 grudnia) 
Maria urodziła się 1 września 1592 r. w Barcelonie. Gdy miała pięć lat, straciła rodziców. 
Aby być bliżej swej starszej siostry, w jedenastym roku życia przywdziała habit sióstr kapu-
cynek. Właściwy nowicjat rozpoczęła w 1606 r. Przeszła potem okres wewnętrznego opusz-
czenia, który został ukoronowany darem głębszego rozumienia Pisma świętego i znajomo-
ścią łaciny. Uczestniczyła potem w zakładaniu nowego domu zakonnego w Saragossie.  
W wieku 23 lat została tam mistrzynią nowicjuszek. Na rok usunęła się do "nowicjatu" i tam 
przygotowywała się na "zaślubiny duchowe". Stawszy się apostołką świętości, pod nazwą 
Monte de piedad prowadziła krucjatę modlitw, w których prośby za dusze w czyśćcu łączyła 
z nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego. W szerzeniu tego ostatniego nabo-
żeństwa natchnienie czerpała z pism św. Gertrudy, rozpowszechnianych wtedy na terenie 
Hiszpanii. W roku 1645 zajęła się nową fundacją w Murcji. Jak w Saragossie, tak i tu nie 
obeszło się bez przeciwności i komplikacji. Powódź dwukrotnie niszczyła skromny klasztor, 
który pośród trudów trzeba było budować na nowo. Pod koniec życia Maria Aniela nie kon-
taktowała się już z otoczeniem, zachowywała jednak jasność umysłu. Tuż przed śmiercią 
odzyskała nagle mowę, zaintonowała śpiew hymnu Pange lingua i pogrążyła się w ekstazie. 
Zmarła 2 grudnia 1665 r. w wieku 73 lat.  

Zamyśl się… 
„Przykład św. Józefa zachęca nas do tego, 
Abyśmy czuli się opiekunami naszych braci i 
sióstr, tych wszystkich których Pan powierza 
nam w różnych okolicznościach życia.”  
                                         /papież Franciszek/  

Uśmiech 
Mama pyta Anię, która chodzi do zerówki: 
- Ile jest 3+4? 
- 7 - odpowiada Ania. 
- A 7+4? 
- Nie wiem. Do 11 jeszcze nie liczyliśmy. 

Coś dla ducha… 
„Plan” 

Podczas Wniebowstąpienia Jezus rzucił okiem w kierunku ziemi znikającej w ciemności. 
Tylko nieliczne, maleńkie światła błyszczały nieśmiało w mieście Jeruzalem. 
Archanioł Gabriel, który przybył na powitanie Jezusa, zapytał: - Panie, co to za światełka? 
- To moi uczniowie, zgromadzeni na modlitwie wokół mojej Matki. Mam plan, że jak tylko 
wstąpię do nieba, wyślę im mojego Ducha Świętego, aby te drżące płomyczki stały się nieu-
gaszonym ogniem, powoli rozpalającym miłość wśród wszystkich narodów ziemi! 
Archanioł Gabriel ośmielił się ponownie zapytać:  A co zrobisz, Panie, jeśli ten plan się nie 
powiedzie? - Po chwili ciszy Pan odpowiedział mu łagodnie: - Ale Ja nie mam innego pla-
nu... 
Jesteś małą lampeczką, drżącą pośród niezmierzonego mroku. Ale stanowisz część Bożego 
planu. I jesteś niezastąpiony. Ponieważ nie ma innego planu.                         /Bruno Ferrero/ 

 


