
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 13.12 Wspomnienie św. Łucji 
900 + Jana Skarbka – od r. Baruchów z Kubów Młynów 

1200 + Elżbietę Krzyszkowską od Renaty i Jacka Machulskich z dziećmi 

1600 + Mariana (r. śm.), Zofię, Mariana Szałasów 

1800 + Mariusza Materka - bracia z rodzinami 

Wtorek 14.12 Wspomnienie św. Jana od Krzyża - RELIKWIE 
900 + Leokadię Białą - zam. córka Beata z rodziną 

1200  zmarłych z rodziny Pobochów i Wawrzeńczyków 

1600 + Stanisława (r. śm.), Czesławę Machulskich, Mariannę, Augustyna Stachurów 

1800 + Krystynę Modelską zam. Wanda i Andrzej Kubiccy 

Środa 15.12 Dzień Powszedni    
1600 + Zofię Wawrzeńczyk (1 r. śm.) 

1800 1) + Celinę Więcek od córki z rodziną 2) + Elżbietę Krzyszkowską od rodziny Kami-

zelów 3) + Zenona Chmurę zam. siostra Wiesława z r. 4) + Jana Skarbka zam. Franciszka 

5) + Leokadię Białą zam. r. Cudzików 6) + Marię, Jerzego Władyszewskich, Krystynę, 

Jana, Kazimierę Znój 

Czwartek 16.12 Dzień Powszedni 
1600 + Mariusza Materka zam. koledzy i koleżanki z SP 

1630 + Katarzynę, Jana, Henryka i Mariusza Materków z int. Stanisławy  

Piątek 17.12 Dzień Powszedni  
1600 +  Elżbietę Krzyszkowską od zarządu, profesorów i alumnów WSD 

1800 + Jana Skarbka zam. mama i brat 

Sobota 18.12 Dzień Powszedni 
1600 + Anielę, Ludwika, Jerzego, Marię, Tomasza, Stanisława Władyszewskich 

1630 + Mariusza Materka zam. rodzina Dziubów 

Niedziela 19.12 Czwarta Niedziela Adwentu 
800 + Edwarda Bugajskiego (3 r. śm.), Helenę, Bolesława, Waldemara, Czesława Krzysz-

kowskich 

1000 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickie-

go 

1200 za Parafię 

1600 + Piotra Pobochę 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   So 3, 14-17 
                  Flp 4, 4-7 
Ewangelia: Łk 3, 10-18 
Gdy Jan nauczał nad Jor-
danem, pytały go tłumy: 
«Cóż mamy czynić?» On 
im odpowiadał: «Kto ma 
dwie suknie, niech się 
podzieli z tym, który nie 
ma; a kto ma żywność, 
niech tak samo czyni». 
Przyszli także celnicy, żeby 
przyjąć chrzest, i rzekli do 
niego: «Nauczycielu, co 
mamy czynić?» On im 
powiedział: «Nie pobieraj-
cie nic więcej ponad to, co 
wam wyznaczono». Pytali 
go też i żołnierze: «a my co 
mamy czynić?» On im 
odpowiedział: «Na nikim 
pieniędzy nie wymuszajcie  
i nikogo nie uciskajcie, lecz 
poprzestawajcie na wa-
szym żołdzie». Gdy więc 
lud oczekiwał z napięciem  
i wszyscy snuli domysły  
w swych sercach co do 
Jana, czy nie jest Mesja-
szem, on tak przemówił do 

wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem 
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. 
Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza,  
a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił 
dobrą nowinę. 
 
 

„Krew męczenników  
jest nasieniem chrześcijan” 

 
 

 

Extra… 
× 15/16.12.1703 – W nocy z 15 na 16 grudnia wichura zerwała hełm Wieży Zegarowej na 

Wawelu. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj Niedziela Gaudete - Niedziela Radości. Nasza 

radość płynie z powodu bliskiego spotkania z nowo 
narodzonym Zbawicielem. W dekoracji pod ołtarzem 
pali się już trzecia świeca. 

▪ Jeszcze raz pragnę wyrazić radość i wdzięczność za 

przybycie ks. Janusza Sobisia, który pomoże nam 
pobożnie przeżyć rekolekcje adwentowe i przygotować 
się na przyjście Pana. Dzisiaj Msze św. jak w każdą 
niedzielę. Podczas Mszy św. o godz. 10 00 zostaną 
wprowadzone relikwie Świętych Męczenników Rzym-
skich. Oczywiście z wiadomych względów nie będzie 
ucałowania relikwii. Pamiątkowe obrazki z wprowadze-
nia wyjątkowo zostaną dołączone do przyszłego nume-
ru SANCTUSA. 

▪ W poniedziałek i we wtorek Msze św. o 9 00, 12 00, 

16 00 i 18 00. Dzieci zapraszamy do przeżycia rekolek-
cji razem z rodzicami. Na spowiedź przyjadą księża w poniedziałek. Chorych zapraszamy 
we wtorek na godz. 12 00 na Mszę św. z Namaszczeniem Chorych. Osoby w cięższych 
stanach, prosimy o zapisywanie w zakrystii do odwiedzenia w domach. Zostaną zaopatrzeni 
za tydzień we wtorek od godz. 9 00. Jeśli ten termin komuś nie odpowiada proszę przy 
zapisywaniu ustalić dogodną datę. 

▪ W liturgii tygodnia wspominamy:    

- w poniedziałek -  św. Łucję, dziewicę i męczennicę,  
- we wtorek  - św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła, Msze Św. z relikwiami    

▪ W zakrystii są jeszcze świece wigilijne i poświęcone opłatki. 

▪ Wchodząc i wychodząc proszę o zamykanie drzwi gdyż kościół jest ogrzewany. 

▪ W zakrystii są do nabycia świece bożonarodzeniowe w cenie 7 zł i poświęcone opłatki. 

▪ Przypominam, że od ubiegłej niedzieli tygodnik "Niedziela" kosztuje 8 zł. 

▪ W piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 18.00 

▪ Parafialny Zespół Caritas organizuje zebranie nowych czapek i rękawiczek, które zimą są 

niezbędne. Do 19 grudnia w przedsionku kościoła jest wystawiony kosz, do którego można 
wrzucać nowe nakrycia głowy i rąk. Zostaną one przekazane potrzebującym podczas co-
rocznej Wigilii dla bezdomnych, która odbędzie się 24 grudnia w Kielcach. 

▪ Zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. Tradycja przekazała nam zwyczaj odwiedzania 

rodzin z wizytą duszpasterską zwaną kolędą. Proszę o sugestie jak tę sprawę rozwiązać  
w tym roku. Czy iść niezależnie od pandemii, czy wcześniej dokonywać zapisów dla chęt-
nych, czy tak jak w ubiegłym roku - modlitwa dla rodzin z  poszczególnych wiosek i ulic. 
Cokolwiek by się nie zrobiło, na pewno nie zadowoli się wszystkich. A Ty jak uważasz? 
▪ Już dziś Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Redakcja Pisma SANCTUS zapraszają  
w I Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia), w godz. 13.00-14.00 do wspólnego kolę-
dowania przy żywej szopce pod wiatą obok Świetlicy przy Fontannie. Osoby, które przybędą 
w strojach pasterzy, bądź aniołów otrzymają upominek. 

▪ Zapowiedzi: Bernat Albert z Parafii pw.: „Macierzyństwa NMP” w Łosieniu i Bernat Domini-

ka z naszej Parafii. Zapowiedź 1. Wszelkie ewentualne przeszkody proszę zgłaszać w kan-
celarii parafialnej. 

▪ Dziękuję rodzinie z Bilczy, która ufundowała relikwiarz Świętych Męczenników Rzymskich. 

▪ Dziękuję za posprzątanie kościoła i wykonanie dekoracji na dzisiejszą uroczystość. 

▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 

▪ Na zakończenie przed błogosławieństwem z racji przeżywanych Kwartalnych Dni Modlitw 

o Życie Chrześcijańskie Rodzin pomódlmy się Modlitwą rodziców za dzieci. 
 
 
 

Boży człowiek… -  bł. Sebastian Maggi (16 grudnia) 
Urodził się około 1414 r. w starym 
szlacheckim rodzie gwelfów - zwo-
lenników władzy papieża. Mając 
piętnaście lat wstąpił w swym ro-
dzinnym 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 najwięk-
szych dominikańskich kaznodziejów 
swoich czasów. Wygłaszał nauki  
w Weronie, Padwie, Brescii, Bolonii  
i Piacenzie. Wiele czasu i energii 
poświęcił też zreformowaniu lom-
bardzkich 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. Sława 
świętości i cudów przy jego grobie sprawiły, że proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1753 
r., a siedem lat później, 15 kwietnia 1760 r., beatyfikował go papież Klemens XIII. 

Zamyśl się… 
 „Najgorzej jest być 
nieświadomym swojej 
ignorancji”                      
            /Św. Hieronim/ 

Uśmiech 
Sierżant do szeregowca podczas ćwiczeń: 
- Padnij! Nieprzyjaciel może was zobaczyć i zająć waszą pozycję! 
- A niech sobie zajmuje! Tu i tak jest tylko mnóstwo mrówek i kro-
wie łajno! 

Coś dla ducha… 
„Zegar słoneczny” 

Pewien wschodni monarcha przywiózł z podróży na Zachód słoneczny zegar. Jego ludzie 
nie potrafili jednak jeszcze rozpoznawać godzin. Przywieziony im prezent zupełnie przemie-
nił życie mieszkańców królestwa. Wszyscy poddani bardzo szybko nauczyli się dzielić dzień 
na godziny, z radością patrzyli na zegar i odmierzali sobie czas. Stali się punktualni, po-
rządni, staranni, można było polegać na ich słowie. I tak w przeciągu kilku lat zaskarbili 
sobie pieniądze i dobrobyt. Jednak monarcha umarł, a jego dobrzy i szczęśliwi poddani 
postanowili wznieść mu pomnik. Ponieważ zegar słoneczny stał się dla nich symbolem 
dobra i źródłem dobrobytu, zdecydowali również, że umieszczą go w świątyni przykrytej 
złotą kopułą. Kiedy świątynia była już gotowa i kopuła zawisła nad zegarem, okazało się, że 
promienie słoneczne nie miały możliwości, aby do niego dotrzeć. Mały promień światła, 
dzięki któremu powstawał cień, który był odbiciem słońca, zniknął bezpowrotnie, a wraz  
z nim przestał istnieć również czas. Niektórzy mieszkańcy znowu zaczęli być niepunktualni, 
inni mało dokładni, a jeszcze innym przestało na czymkolwiek zależeć. Każdy robił co 
chciał, bez zwracania uwagi na to co robili inni. Całe królestwo pogrążyło się znów w niedo-
statku. 
Czy i my nie robimy dziś tego samego. Staramy się zamknąć Boga w czymś w rodzaju 
muzeum albo czynimy z Niego jedynie stróża cmentarza?                              /Bruno Ferrero/ 

 


