OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 13.12 Św. Łucji dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)
1530 + Stanisława Machulskiego z int. żony z dziećmi
1600 + Jana Domagałę, Mariannę, Stefana Domagałów z int. rodziny
Wtorek 14.12 Św. Jana od Krzyża, prezbitera
prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)
700
1600 + Mariana, Zofię, Mariana Szałasów z int. córki z rodziną
Środa 15.12 Dzień Powszedni
1530 Dziękczynna na roczek dla Martyny Kozieł z prośbą o opiekę do SPJ i MB z int. matki chrzestnej i dziadków
1600 + Celinę Więcek z int. córki Moniki z rodziną
Czwartek 16.12 Dzień Powszedni
1600 Mariannę, Mariana, Adama Kubickich, Stanisława Znoja z int. Władyszewskich
Piątek 17.12 Dzień Powszedni
1530 + Zofię i Stefana Dziewięckich z int. syna Henryka z rodziną
1600 + Stanisław Zawadzkiego (r. śm) z int. rodziny
Sobota 18.12 Dzień Powszedni
700 Do MB o wstawiennictwo i opiekę w dorosłym życiu w 18-tą r. ur. Ewy Gruszczyńskiej z int. rodziców
1600 + Władysława, Tadeusza, Stanisława Golów, Janinę i Krzysztofa Węgrzynów zm. z
rodziny Kruków, Kowalskich z int. Golowej
Niedziela 19.12 IV Niedziela Adwentu
800 + Piotra Pobochę z int. rodziny
1000 + Barbarę Grzelka z int. męża z dziećmi
1200 + Stefanię Kruk, Jana Kruka, + Stanisławę, Józefa Korbanów z int. Jaszczyków
1530 + Eugeniusza, Piotra, Mariusza Prędotów, ks. Edwarda Nowaka, Józefę Stefana Mariannę Nowaków z int. rodziny

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH
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Komentarz…
„Czy Ty jesteś tym, który ma
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” – pytał Jezusa święty Jan
Chrzciciel przez swoich uczniów.
Święty Jan Chrzciciel, którego wychował Stary Testament, nawet
ubierał się jak Eliasz. Mógł sobie
wyobrażać Mesjasza jako groźnego
sędziego, który ludzi od razu przesieje jak ziarno, oddzieli plewy
i wrzuci w ogień nieugaszony.
Uczniowie opowiedzieli mu o działalności Jezusa, jako Mesjasza
ewangelicznego: przyszedł, aby ratować grzeszników. Błogosławiony,
który się nie gorszy (jak przetłumaczył ksiądz Jakub Wujek), to znaczy
nie oburza się na to, że Bóg nie jest
taki, jakim Go sobie wyobrażał.
/ks. Jan Twardowski/

Święty Jan
Chrzciciel –
zwiastun Chrystusa

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 13.12 – Dzień Księgarza
× 13.12 – Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego
× 17.12 – Dzień bez Przekleństw
× 18.12 – Międzynarodowy Dzień Migrantów
× Teatr Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach zaprasza na sztukę teatralną pt.
„Świt czyli opowieść o vampirze”. Spektakle 18,19 grudnia 2010 roku oraz 8,9,15,16, 22,
23, 29, 30 stycznia 2011 roku w Auli im. Ks. Bpa Czesława Kaczmarka o godz. 19.00.
Wstęp wolny.

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com
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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 odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, 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.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Adelajda (16 grudnia)

▪ Dziś przeżywamy trzecia niedzielę Adwentu. Jest ona tradycyjnie nazywana niedzielą “Gaudete”. Nazwa pochodzi od pierwszego słowa antyfony na wejście “Gaudete in Domino” (czyli
“radujcie się w Panu”)
▪ W dekanacie morawickim w minionym tygodniu odbyły się spowiedzi adwentowe w trzech parafiach w Lisowie, Brzezinach i Morawicy.
▪ W zeszłym tygodniu w naszej parafii odbyły się Msze Święte w intencji górników o błogosławieństwo w ich pracy
▪ W tą niedzielę schola i grupa wolontaryjna ze szkoły w Brzezinach po każdej Mszy Świętej
będzie prowadzić sprzedaż ręcznie wykonanych kartek świątecznych. Cena minimalna 8 zł.
Dochód zostanie przekazany na paczkę świąteczną dla potrzebującego ucznia ze szkoły
w Brzezinach. Zachęcamy do wsparcia akcji
▪ Zapraszamy do wzięcia udziału w II Konkursie Świątecznej Dekoracji Domu w Parafii Brzeziny – Boże Narodzenie 2010. Więcej informacji na stronie internetowej www.brzeziny.org.pl

Adelajda urodziła się w 931 lub 932 r. Uważana za
najwybitniejszą postać kobiecą X wieku była córką
króla Burgundii Rudolfa. W 16. roku życia poślubiła
Lotara, króla Włoch, z którym miała córkę Emmę.
Owdowiała mając 20 lat. Jej drugim mężem był Otton
I, z którym miała troje dzieci, wśród nich następcę tronu, OttonaII.W962r. razem z mężem z rąk papieża
Jana XII otrzymała koronę cesarską. Kiedy w 973 r.
Adelajda po raz drugi została wdową, zaznała wielu
cierpień ze strony synowej, cesarzowej Teofany, żony
Ottona II. W czasie, gdy Otton II i Otton III byli małoletni, była regentką. Ujawnił się wtedy jej zmysł organizacyjny, mądrość i roztropność. Usprawniła administrację i finanse państwa. Wyróżniała się przy tym
wielkim miłosierdziem i hojnością na cele kościelne.
Wystawiła kilkanaście kościołów i klasztorów, wśród
nich opactwa w Peterlingen, w Pavii i w Selz nad Renem. W tym klasztorze w 995 r. osiadła, spędzając
ostatnie lata życia jako mniszka i tam zmarła 16 grudnia 999 r. Modlitwa: Miłościwy Jezu, udziel nam tej
łaski, abyśmy z miłości ku Tobie godnie umieli nosić
krzyż utrapień naszych. Odejmij od nas wszelką niecierpliwość i małoduszność, natchnij nas męstwem
i siłą pójścia tymi drogami, którymi i Ty chodziłeś.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

Piosenka na ŚDM
Twoja piosenka może zabrzmieć podczas Światowych Dni
Młodzieży: wyślij swoją propozycję do Komitetu Madryckiego.
Jesteś zainteresowany - oczekuj na rychłe ogłoszenie konkursu i nie przegap swojej szansy. Tekst piosenki powinien
dotyczyć tematu ŚDM: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”. Zapraszamy do odwiedzenia: cancionesjmj.org i wysłuchania wielu ciekawych utworów, które
tworzone są w związku z przygotowaniami do Światowych
Dni Młodzieży w Madrycie. Wkrótce informacje na temat diecezjalnego konkursu na stronie kielcelive.pl. Zachęcamy już
jednak od dzisiaj do muzycznego werbalizowania swoich
pomysłów, szczególnie osoby z zespołów muzycznych działających przy parafiach w naszej diecezji. Kontakt:
duszpasterz@kielce.opoka.org.pl

Bliżej Eucharystii…
8 grudnia przeżywaliśmy uroczystość Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja pełna łaski, wybrana
przez Boga na Matkę Syna, została od poczęcia zachowana
nietknięta od zmazy grzechu
pierworodnego. Tę prawdę 8
grudnia 1854 roku papież Pius
IX ogłosił dogmatem wiary katolickiej.

Dyspensa Biskupa
Ordynariusz diecezji kieleckiej biskup Kazimierz Ryczan
udzielił dyspensy na piątek 31 grudnia. Rzecznik kurii ksiądz
Dariusz Gącik wyjaśnił, że każdy piątek jest dla chrześcijanina dniem, w którym powstrzymuje się od uczestniczenia w
zabawach tanecznych oraz spożywania pokarmów mięsnych. Piątek bowiem przypomina o śmierci Chrystusa na
krzyżu i jest dniem pokuty. Zważywszy także na ten dzień,
który jest obchodzony radośnie i hucznie udzielił dyspensy.
/za: kielcelive.pl/

57 lat Apelu na Jasnej Górze
57 lat temu na Jasnej Górze rozpoczęto odmawiać codzienną modlitwę Polaków – wieczorny
Apel. W 1953 roku o godzinie 21. zaledwie kilka osób zgromadziło się w Kaplicy Matki Bożej,
by prosić o uwolnienie internowanego prymasa Stefana Wyszyńskiego i za Ojczyznę. Dziś Apel
Jasnogórski gromadzi miliony Polaków w kraju i zagranicą. 8 grudnia 1953 r. wprowadzono codzienny Apel w intencji Kościoła w Polsce. W czasie Soboru Watykańskiego II modlitwa Apelu
nasycona była błaganiem za Kościół powszechny. Biskupi polscy w listach pasterskich, przy
okazji różnych uroczystości maryjnych, zachęcali wiernych do praktyki Apelu Jasnogórskiego,
zarówno w rodzinach, jak i w świątyniach. Zgodnie z życzeniem i prośbą ostatnich papieży –
począwszy od Jana XXIII – dołącza się Zdrowaś Maryjo w intencji Ojca Świętego. Na zakończenie błogosławieństwa udziela biskup lub kapłan przewodniczący Apelowi.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Teraz, gdy nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, Nauczycielka do Jasia: - Dlaczego
pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: w globusie jest tyle kurzu? - Bo akunauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.”
/G. B. Shaw/ rat dotknęła Pani Sahary.

Coś dla ducha…
„Argument”
Pewien młody człowiek znał w swoim sąsiedztwie staruszka, który nieprzerwanie czytał. Któregoś dnia zagadnął go tymi słowy: - Widzę cię, jak dzień i noc siedzisz nad
książkami. Powiedz mi, dlaczego ustawicznie czytasz? –
Czytam, aby wiedzieć, jak się dostać do nieba – odpowiedział staruszek. Kilka lat później – gdy leciwy sąsiad
od dawna już nie żył – młody człowiek sam zaczął szukać
prawdy. Dużo czytał, szukał wskazówek, zdobywał dobre
i złe doświadczenie, aż w końcu pewnego dnia medytacja
doprowadziła go do najwyższego poznania. I oto objawił
mu się staruszek, którego znał w swojej młodości. – Jesteś więc w niebie – przemówił do niego – tak jak tego
z ufnością oczekiwałeś. Ale, jak widzę, nadal czytasz. –
Tak, czytam nadal. – Podczas swojego ziemskiego życia
tylko czytałeś i w niebie też nic innego nie robisz. Przypuszczam, że czytasz wyłącznie dla samego czytania. –
Masz rację – powiedział staruszek. – Teraz jednak rozumiem, co czytam.
/Norbert Lehleitner/

