
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 28.11 Dzień Powszedni  
1600 + Mariannę, Mariana i Zbigniewa Gawiorów od r. Rabiejów 

1700 W 10 ur. Michała Bentkowskiego i 33 r. ur. mamy Agnieszki o zdrowie i Boże błogo-

sławieństwo 

Wtorek 29.11 Dzień Powszedni  
1600 + Andrzeja Kozaka (2 r. śm.) 

1700 + Mariannę Gawior z int. sąsiadów  

Środa 30.11 Święto św. Andrzeja, apostoła 
1600 + Andrzeja Czarneckiego z int r. 

1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Genowefę Gorzałę od sąsiadów Ku-

bickich 3) + Irenę Łysak i Henryka Kowalskiego od r. Kowalskich i Biernackich z Pia-

secznej Górki 4) + Irenę Piotrowską od sołtysa z Brzezin 5) + Marianasza Zawadzkiego  

6) + Urszulę Piotrowską zam. wnuk Jakub z r. 7) + Katarzynę, Władysława, Józefę i Stefa-

na Kruków z int. r.     

Czwartek 01.12 św. Karola de Foucaulda - RELIKWIE 
1600 + Czesława (r. śm.), Józefa i Irenę Piotrowskich 

1800 + Stanisława Kutę (6 r. śm.) od żony z dziećmi  

Piątek 02.12 bł. Rafała Chylińskiego - RELIKWIE 
1600 1) W 5 r. ur. Dominika o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

       2) w int. górników z kopalni Lafarge - Radkowice 

1800 + Piotra Kowalskiego zam. r. Litwinów 

Sobota 03.12 św. Franciszka Ksawerego (wsp.) 
1600 + Stefanię, Jana (r. śm.) Mariannę, Franciszka Wawrzeńczyków 

1800 + Mariannę Gawior od wnuków i prawnuków 

Niedziela 04.12 II Niedziela Adwentu 
800 + Bogdana (28 r. śm.), Henryka, Stanisławę, Danutę Stachurów 

1000 1) + Józefa, Stefanię, Władysława Gawiorów, Jana Szklanowskiego, Wandę Więcław-

ską zam. córka 

1200 + Piotra Pobochę 

1600 za Parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 2, 1-5    
                    Rz 13, 11-14 
Ewangelia:  Mt 24, 37-44 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Jak było za dni 
Noego, tak będzie z przyj-
ściem Syna Człowieczego. 
Albowiem jak w czasie przed 
potopem jedli i pili, żenili się  
i za mąż wydawali aż do dnia, 
kiedy Noe wszedł do arki,  
i nie spostrzegli się, aż przy-
szedł potop i pochłonął 
wszystkich, tak również bę-
dzie z przyjściem Syna Czło-
wieczego. Wtedy dwóch bę-
dzie w polu: jeden będzie 
wzięty, drugi zostawiony. 
Dwie będą mleć na żarnach: 
jedna będzie wzięta, druga 
zostawiona. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, w którym dniu 
Pan wasz przyjdzie. A to 
rozumiejcie: Gdyby gospo-
darz wiedział, o jakiej porze 
nocy nadejdzie złodziej, na 
pewno by czuwał i nie pozwo-
liłby włamać się do swego 
domu. Dlatego i wy bądźcie 
gotowi, bo o godzinie, której 
się nie domyślacie, Syn 
Człowieczy przyjdzie». 
 
 

Święty  
Szymonie 
módl się  
za nami 

 

 

Extra… 
× 27.11.1896 – Została poświęcona cerkiew św. Aleksego w Łodzi. 
× 28.11.1967 – W FSO w Warszawie rozpoczęto produkcję Fiata 125p. 

 



 

Ogłoszenia parafialne… 
▪ Jeszcze raz chciałbym pozdrowić przybyłego do naszej Parafii Ojca Ignacego Tuleje,  
w związku z wprowadzeniem o godz. 10 00 relikwii św. Szymona z Lipnicy. Ojciec posługuje 
w tym samym Zgromadzeniu Ojców Bernardynów. Przyjechał z Krakowa i przybliży nam 
postać dzisiejszego patrona. Po Mszy św. jak zawsze będziemy mogli podejść ucałować lub 
pokłonić się relikwiom zabierając pamiątkowy obrazek. Dziękuję Szymonowi za ufundowa-
nie relikwiarza św. Szymona. 
▪ Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy okres Adwentu, czasu, który przygotowuje nas na 
przeżywanie radości przyjścia Pana Jezusa w Boże Narodzenie, w chwili naszej śmierci i na 
końcu świata. Jakie będzie Twoje postanowienie w rozpoczynającym się Nowym Roku 
Kościelnym? 
▪ Przez cały Adwent o godz. 16 00 sprawujemy roraty - Msze św. ku czci Matki Bożej. Za-
praszamy na nie szczególnie dzieci z lampionami, wraz z rodzicami i opiekunami. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy wspomnienie: 
- w środę - św. Andrzeja Apostoła. 
- w czwartek – św. Karola de Foucaulda, kapłana. Msza św. z relikwiami. 
- w piątek - bł. Rafała Chylińskiego, kapłana. Msza św. z relikwiami. 
- w sobotę - św. Franciszka Ksawerego, kapłana. 
▪ W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Spowiedź godzinę 
przed Mszami św. 
▪ W piątek o godz. 16 00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji górników i ich rodzin  
z kopalni Lafarge. 
▪ Na stoliku za ławkami przygotowana jest lista do wpisania się na 1 godzinę czuwania ca-
łodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy każdego o dowolnej porze 
przez całą dobę z przerwą na sprzątanie kościoła od 8 00 do 9 00. 
▪ W przyszłą, pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie Róż Różań-
cowych i zmiana tajemnic. 
▪ Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia nauczyciele i uczniowie ze SP z Brzezin kwesto-
wać będą dzisiaj w ramach Paczki Świątecznej. 
▪ W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, jak co roku w zakrystii mo-
żemy nabyć poświęcone opłatki i świece z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dochód z 
zakupionych świec przeznaczony jest na cele charytatywne prowadzone przez Caritas. 
Sugerowana cena za świece, to cena obiadu dla jednej osoby. 
▪ Dziękuję osobom przybyłym wczoraj do sprzątania kościoła: Ornal Marian i Halina, Zy-
chowicz Marian i Teresa, Majcherczyk Jadwiga, Celina Wojcieszyńska, Dorota Ksel. Za 
tydzień proszę kolejne rodziny z ul. Chęcińskiej 

Kolejny rok… 
Żyjemy dzisiaj w „szumie informacyjnym”. Wiadomości z odległych zakątków świata przeka-
zywane są bardzo szybko. Bywa i tak, że znamy wydarzenia w różnych zakątkach świata,  
a nie wiemy co dzieje się w naszej okolicy, w naszej parafii. Naszą odpowiedzią na taki stan 
rzeczy niech będzie to cotygodniowe pismo. – Takie słowa rozpoczęły w I niedzielę adwentu 
2008 roku wydawanie Pisma Parafialnego SANCTUS. Dziś więc rozpoczynamy 15 rok 
naszej obecności w Parafii. Aż trudno uwierzyć. Ta perspektywa czasu pokazuje także, że 
Bóg posługuje się tym co proste i słabe, aby Jego Imię było wysławiane. Dziękujemy, że 
nasza gazetka, zazwyczaj jedna kartka, może gościć w każdą niedzielę w Państwa domach. 
Dziękujemy również za regularne wspieranie finansowe naszej działalności, dzięki któremu 
tak wiele udało się dokonać w parafii. Dziękujemy za każde ciepłe i miłe słowo, modlitwę – 
to jest dla nas bezcenne. Bo choć forma Pisma jest prosta to wymaga wytrwałości, regular-
ności, konsekwencji, determinacji i bezpłatnego wygospodarowania swego czasu przez 
kilka osób z Redakcji. Za św. Matką Teresą powtórzymy: „Czujemy, że nasza działalność to 
tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.” Tak to widzimy. Niech Wszyscy 
Święci, razem ze swoją Królową czuwają nad naszą wiarą, nadzieją i miłością.               /DZ/ 

Boży człowiek… - Święta Blanka Kastylijska (2 grudnia) 
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 Ludwi-
kowi VIII, królowi Francji, syna - św. Ludwika IX, który został po ojcu królem Francji. Wy-
chowywana w duchu szczerej i głębokiej religijności, Blanka umiała tę żywą wiarę zaszcze-
pić 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".  
Z żarliwą pobożnością łączyła przedziwny dar rządzenia. 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. 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. Cierpiąc od dłuższego czasu na chorobę 
serca, pożegnała ziemię dla nieba 26 lub 27 listopada 1252 roku. 

Zamyśl się… 
„Nie można uczynić niewol-
nikiem człowieka wolnego, 
gdyż człowiek wolny pozo-
staje wolny nawet w wię-
zieniu”                     /Platon/ 

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… 
„Ścieżka” 

Pewna dziewczynka żyła sobie kiedyś bardzo szczęśliwie razem ze swoim tatusiem. Jednak 
z powodu straszliwej zemsty złych ludzi została porwana. Pojawili się oni pewnego dnia, 
ubrani w długie płaszcze, na drodze prowadzącej do szkoły i uprowadzili dziecko. Gnając co 
sił na swoich czarnych koniach, gdy byli już bardzo daleko od wioski, skręcili na drogę pro-
wadzącą w stronę lasu. Był on ciemny i ciernisty, pochłaniał coraz bardziej zagubionych 
ludzi. Zależało im bardzo, aby móc ją tam zgubić. Dziewczynka płakała ze strachu. Powta-
rzała, a właściwie wykrzykiwała na cały głos nauczone przez mamę modlitwy: «Zdrowaś 
Maryja, łaski pełna...». Dotarli wreszcie do miejsca, w którym las był już tak gęsty, że prawie 
niemożliwy do przejścia. Tam właśnie porzucili dziewczynkę. Przytulona do wielkiego drze-
wa, zanosiła się płaczem, nie przestawając kontynuować swoich modlitw: «Zdrowaś Maryja, 
łaski pełna...». Kiedy tak płakała, nagle, niedaleko jej nóg, wyrosła wyjątkowej piękności 
róża, o płatkach tak delikatnych, jak pieszczota. Trochę dalej od niej, również w bardzo 
widocznym miejscu, pomiędzy trawą a liśćmi, rosła jeszcze jedna, a za nią jeszcze jedna  
i jeszcze jedna... Wszystkie razem tworzyły ścieżynkę, która prowadziła przez las. Dziew-
czynka zaczęła poruszać się od jednej róży do drugiej, najpierw bardzo powoli, a następnie 
coraz szybciej i szybciej. Nie minęło wiele czasu, kiedy znalazła się na skraju lasu, gdzie 
czekała na nią mama i tata. Oni również zauważyli ścieżkę wyznaczaną im przez róże  
i podążyli na jej poszukiwanie. W tej drodze pomagało im również nieustanne odmawianie 
«Zdrowaś Maryja». To właśnie one, wszystkie wypowiadane «Zdrowaś Maryja», przemie-
niały się w ścieżkę róż, które znów doprowadziły ich do siebie. 
Również nasze «Zdrowaś Maryja» stają się jak ścieżka, która prowadzi nas przez zawiłe 
drogi tego świata. Jedynie one mogą nas pewnie doprowadzić aż do ramion naszego nie-
bieskiego Ojca.                                                                                                  /Bruno Ferrero/ 
 

 


