
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 16.12 Dzień Powszedni  
800 + Piotra, Stefanię Metryków zm. z rodziny Metryków i Zegadłów 
1000 + Marcina Sołtysa, Władysławę i Mieczysława Stępnia z int. Haliny Sołtys z rodz. 
1200 Msza Święta w pewnej intencji 
1600 1) +Antoninę (3 r.śm.) i Wiesława Burasa, Genowefę Pietszczyk 
        2) +Anielę, Ludwika, Jerzego, Tomasza Władyszewskich z int. Władyszewskich 
Wtorek 17.12 Dzień Powszedni 
800 1) Tadeusza Kowalskiego 
      2) o błogosławieństwo Boże dla ks. Dariusza Milera z racji imienin 
1000 + Aleksandra Kozakowskiego od uczestników pogrzebu  
1200 Msza Święta w intencji chorych z naszej parafii  
1600 1) + Władysławę Wojcieszyńską z int. Mularczyków 
        2) o błogosławieństwo Boże dla ks. Dariusza Milera z racji imienin 
Środa 18.12 Dzień Powszedni 
1600 1) + Franciszkę Kubicką z int. wnuków Kubickich z rodzinami 
        2) + Eugenię Kutę od uczestników pogrzebu  
Czwartek 19.12 Dzień Powszedni 
1600 1) + Józefa (2 r. śm.), Władysławę, Stanisława Kasperków zm. z rodziny Zegadłów  
z int. Barbary Kasperek  
        2) + Wiktora, Józefa Kowalskiego, Magdalenę Woźniak z int. rodziny 
Piątek 20.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Genowefę Tkacz od uczestników pogrzebu   
        2) + Edwarda Klimczaka od uczestników pogrzebu 
Sobota 21.12 św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła.(wsp. dowolne) 
1600 + Edwarda Śmietanę (29 r. śm.), Stefana Gubałę, Stanisławę Pietszczyk  
Niedziela 22.12 IV Niedziela Adwentu  
800 + Stanisława Zawadzkiego (r. śm.) z int. rodziny  
1000 + Władysława Domagałę, Marię, Mariana, Ignacego, Józefa, Jadwigę Bentkowskich 
zm. z rodziny Tkaczów, Domagałów z int. rodziny  
1200 + Piotra Pobochę z int. żony z dziećmi  
1530 + Krystynę Irenę Krąż, Tadeusza, Marię, Stanisława, Władysława Golów, zm. z ro-
dziny Golów, Pasków, Kowalskich, Węgrzynów z int. Golowej  
 

 
Parafia p.w. Wszystkich Świętych  

Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, 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 

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

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

 
III Niedziela Adwentu 

15 grudnia 2013 r. 
Nr 3 (264) 

 

Komentarz… 
„Na co cię jeszcze stać? Czy na to, 
żeby potem przyjść, uścisnąć rękę  
i powiedzieć: Słuchaj, stary, ale by-
łeś wspaniały. My, kibice, ogląda-
cze, turyści życiowi, którzy zajęli 
stałe miejsca nie na arenie, ale na 
widowni. Z hasłem naczelnym: Nie 
dać się wciągnie zdradzić swoich 
myśli, zamiarów nawet uśmiechem, 
nawet ruchem brwi, a już nigdy 
słowem. I patrzeć, jak sobie łby 
urywają. A potem – marzysz – gdy 
się wszystko skończy, gdy załatwią 
twoje sprawy swoimi rękami, gdy 
zaczną wynosić trupy bohaterów, 
wtedy ty, ściskając im w przejściu 
dłoń i nakładając wieniec laurowy, 

będziesz wiedział, jak się w życiu ustawić. Powiesz, że obraz to za surowy, że gdy  
o wielkie sprawy chodzi, nie muszą cię szukać. Wtedy nie zawiedziesz. A włączać się 
w głupstwa szkoda czasu i energii, a nade wszystko szkoda ryzykować. Tylko przy-
znaj: jakoś tak się dziwnie składa, że na twojej drodze wciąż nie ma tych wielkich 
spraw.”                                                                                                    /M. Maliński/ 

 

Otwieram przed Tobą Panie moją duszę - 
proszę przyjdź! 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 35,1-6a.10   /   Jk 5,7-10    Ewangelia:    Mt 11,2-11 
„Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: 
„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpo-
wiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok od-
zyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwych-
wstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy 
oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? 
Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty 
ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc 
wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym,  
o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. 
Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana 
Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”. 
 
 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Aleksandra 
Kozakowskiego z Kowali, Genowefę Tkacz z Kowali Małej, Eugenię Kutę z Pia-
secznej Górki oraz Edwarda Klimczaka z Brzezin, którzy odeszli do domu Ojca. 
Niech odpoczywają w pokoju † 



A w parafii… 
▪ Dziś rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe w naszej parafii. Mszą z nauką dla dzieci będzie 
odprawiona w poniedziałek i wtorek o godz. 8.00. Poniedziałek będzie dniem spowiedzi świę-
tej. Chorych wcześniej zgłoszonych księża odwiedzą w domach w najbliższą środę. 
▪ W ostatnim czasie do naszego kościoła został zakupiony duży monitor do wyświetlania tek-
stów pieśni (koszt 13 000 zł). 
▪ 6 grudnia do naszego kościoła przybył święty Mikołaj, który rozdał około 170 prezentów. 
Bardzo dziękujemy za pamięć i hojność. 
▪ W ubiegłym tygodniu w naszej parafii szczególnie modliliśmy się za górników. W ich intencji 
zostały odprawione dwie msze święte: w niedzielę o godz. 10.00 oraz w piątek o godz. 17.00. 
▪ W najbliższy wtorek swoje imieniny obchodzi ksiądz wikary Dariusz Miler. Z tej okazji pra-
gniemy mu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg w swej dobroci wynagradza Księ-
dza za pracę i darzy obficie swymi łaskami 
Z Watykańskiej Ziemi… 
„Chciałbym rozpocząć ostatnią katechezę poświęconą naszemu wyznaniu wiary, mówiąc  
o stwierdzeniu: wierzę w życie wieczne. Szczególną uwagę poświęcę Sądowi Ostatecznemu. 
Ale nie obawiajcie się - posłuchajmy tego, co mówi Słowo Boże. Czytamy o tym w Ewangelii 
św. Mateusza następujące słowa: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy 
aniołowie z Nim...I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] 
od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej 
lewej stronie... I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”(Mt 25,31-
33.46). Kiedy myślimy o powrocie Chrystusa i Jego Sądzie Ostatecznym, który ujawni aż po 
najdalsze konsekwencje dobro, którego każdy dokonał czy którego wypełnienia zaniedbał, to 
dostrzegamy, że mamy do czynienia z tajemnicą, która nas przekracza, której nie możemy 
sobie nawet wyobrazić. Jest to tajemnica, która niemal instynktownie budzi w nas poczucie 
strachu, a nawet lęku. Jeśli jednak dokładnie przemyślimy tę rzeczywistość, może ona jedy-
nie poszerzyć serce chrześcijanina i stanowić wielki motyw pocieszenia i ufności.” 
                                                                                                                     /papież Franciszek/ 
W poszukiwaniu… 
„Nie było dla Niego miejsca 
w Betlejem - czy znajdziesz 
dla Niego miejsce w swym 
sercu?" Minęły już 2 tygo-
dnie Adwentu. Jak spędziłeś 
ten czas? Rozpoczęły się 
właśnie rekolekcje w naszej 
parafii. Masz szansę praw-
dziwie się przygotować na 
przyjście Pana. Potrzeba 
tylko odrobinę chęci i otwar-
tości. Robisz świąteczne po-
rządki w domu, zrób je także 
w Twoim sercu. Zaproś 
Chrystusa na święta!     /PP/  

Tu es Petrus… 
40. Św. Innocenty I (21/22.XII.402/401-12.III.417) Przyjmuje 
się, że był synem poprzednika, Anastazego I, po którego 
śmierci 21 grudnia 402 wybrany został na papieża. W sporze 
o patriarchat, jak również podczas całego okresu sprawowa-
nia swego urzędu zabiegał o umocnienie idei prymatu, wypo-
wiadając się jasno na temat znaczenia, jakie posiadają słowa 
o Piotrze u Mt 16, 18. Naprawił krzywdę wyrządzoną wypę-
dzonemu z siedziby patriarszej w Konstantynopolu Janowi 
Chryzostomowi, ostro karcąc jego głównego wroga, patriarchę 
Teofila z Antiochii. Uważał się za ostateczną instancję w roz-
strzyganiu tego typu spraw. Najważniejszym z jego dokumen-
tów jest List do Wiktrycjusza bpa z Rouen (Galia) oraz List do 
Exuperiusza bpa Tuluzy (Galia). Za jego pontyfikatu miał miej-
sce w r. 416 Synod w Kartaginie. Wspomnienie liturgiczne 28 
lipca.                                                                         /za: ekai.pl/ 

Zakonnie… 
Służki – ich powołaniem jest praca nad odrodzeniem wiary i moralności chrześcijańskiej  
w środowisku wiejskim. Służki realizują to powołanie poprzez szerzenie wiedzy religijnej  
i kształtowanie sumień chrześcijańskich. To bezhabitowe zgromadzenie zakonne założył bł. 
Honorat Koźmiński w 1878 r. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanej.                                                                                                 /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Łazarz (17 grudnia) 
Łazarz był bratem Marii i Marty. Mieszkali razem w Be-
tanii, na wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Chrystus 
darzył ich swoją przyjaźnią i bywał w ich domu. Kiedy 
Łazarz zmarł i został pochowany, Jezus przybył do Be-
tanii i wskrzesił go (J 11, 1-44). Ewangelista Jan opisu-
je także inny pobyt Jezusa w domu Łazarza na dzień 
przed Jego wjazdem do Jerozolimy (J 12, 1-11). We-
dług starej tradycji wschodniej Łazarz po Zesłaniu Du-
cha Świętego udał się na Cypr i był tam biskupem. 
Średniowieczna legenda opowiada o skazaniu święte-
go rodzeństwa z Betanii na wygnanie. Umieszczono 
ich na statku bez steru, który odepchnięto od brzegu. 
Po wielu miesiącach tułaczki przybyli oni do Marsylii. 
Łazarz miał być pierwszym biskupem tego miasta.  
W ikonografii ukazuje się św. Łazarza najczęściej  
w scenie wskrzeszenia oraz na uczcie w Betanii. Mo-
dlitwa. Boże Wszechmocny dla Ciebie nie ma rzeczy 
niemożliwych. Prosimy Cię przez wstawiennictwo 
Świętego Łazarza, którego wskrzesiłeś, abyś nas ob-
darzył potrzebną nam łaską, której w naturalny sposób 
otrzymać nie możemy. Amen. 

Zamyśl się… 
 

„Nawet cień przyja-
ciela wystarczy, aby 
uczynić człowieka 
szczęśliwym.” 

           /Menander/ 

Uśmiech… 
 - Mamo wiesz po co człowiekowi mózg? - Nie wiem, jak wiesz to po-
wiedz. - Żeby mu się podczas kąpieli woda do głowy nie nalewała. 
Ekstra… 
× 17.12 - Dzień bez Przekleństw 
× 18.12 - Międzynarodowy Dzień Migrantów 

Coś dla ducha… 
„ O konferencji na szczycie” 

Sumienie postanowiło pewnego razu zwołać (jak to teraz wszędzie w modzie) konferencję na 
szczycie. Udział wzięli: wola, rozum, uczucie, rozsądek i dusza. Konferencja odbyła się  
w burzliwej atmosferze, pełnej wymówek i pieniactwa. Zagajenie wygłosiło sumienie. Temat 
przemówienia: nasza rozmowa stała się koniecznością, gdyż ludzie oczekują od nas jedno-
znacznego stanowiska wobec życia; inaczej stracą nadzieję. Po zagajeniu rozpoczęła się 
dyskusja: - Wokół ciebie zawsze mroźno; twój chłód wyziębia wszystko, co ludzkie i zasadni-
cze – odezwało się uczucie do rozumu. – A ja na tobie nie mogę polegać, jesteś wybuchowe 
}i kapryśne – skontrował rozum. – Ja nie mogę znieść twego egoizmu – włączył się rozsądek  
z pretensjami pod adresem woli. – A mnie się niedobrze robi z powodu twojej arogancji – od-
parła wola.  – Nie mogę was wszystkich jakoś zrozumieć – wtrąciła się dusza. – Każde z was 
myśli tylko o sobie i chce swoje przeprowadzić. A ja mówię wam otwarcie: Gdzie rządzi ro-
zum, tam nie ma miejsca na uczucie; gdzie wola przewodzi, tam istnieje tylko siła i przemoc; 
a gdzie rozsądek panuje, tam wszystko jest wygładzone i bez fantazji. – Właśnie to chciałem 
usłyszeć – weszło jej w słowo sumienie. – Rozumiem twoją skargę, bo gdzie ludzie są bez-
duszni, tam nie mają też przyszłości. – To samo dotyczy ciebie – odpowiedziała dusza – bo 
gdzie brak sumienia u ludzi, tam też nie ma szacunku dla życia. Po tych słowach wszyscy 
uczestnicy konferencji zamilkli. Sumienie – w imieniu zebranych – podsumowało obrady  
i sformowało wnioski: - Jeśli jesteśmy świadomi naszej przynależności do wielkiej wspólnoty, 
jeśli zdajemy sobie sprawę, że nasz związek jest racją bytu, to możemy dalej propagować 
życie.                                                                                                   /ks. Kazimierz Wójtowicz/  

 


