OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 03.12 Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)
1530 Msza Święta za parafian
1600 + Helenę Nowak z int. syna Adama z ojcem
Wtorek 04.12 Dzień Powszedni
1530 + Msza Święta za parafian
1600 + Mariannę Kuta, Władysława Kutę, Józefa Plewę z int. Kutów
Środa 05.12 Dzień Powszedni
1600 + Stanisława, Helenę Kasprzyków, Stanisławę, Annę, Andrzeja, Mieczysława,
Edwarda, Wincentego, Tadeusza Paradowskich, Waldemara Bieleckiego, ks. Zygmunta
Szczepaniaka z int. Korbanowej
Czwartek 06.12 Dzień Powszedni
1600 + Józefa Kasperka (1 r. śm.) z int. żony z dziećmi
Piątek 07.12 Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)
1600 + Józefa, Annę Michnickich, Stefanię, Władysława Kowalskich, Zofię Lach z int. Jadwigi Kowalskiej
Sobota 08.12 Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Uroczystość)
800 1) + Henryka Materka, Mariannę, Jana Woźniaków z int. Stanisławy Kij
1200 + Franciszka, Mariannę, Józefa, Józefę Wojciechowskich, Jana, Annę Rabiejów z int.
Rabiejów
1530 1) + Antoniego, Franciszkę Dereniów, Genowefę Dereń z int. Zegadłowej
2) Jadwigę Zawadzką z int. uczestników pogrzebu
Niedziela 09.12 II Niedziela Adwentu
800 1) + Jerzego Krawczyka, Stefana Krawczyka, Stanisława Pietszczyka z int. rodziny
2) Jadwigę Zawadzką z int. uczestników pogrzebu
1000 + Leszka Kurtka, Stanisława, Genowefę, Bogusława Zawadzkich z int. rodziny
1200 + Tadeusza, Marię, Stanisława, Władysława Golów, zm. z rodziny Golów, Pasków,
Kruków, Kowalskich, Węgrzynów z int. rodziny
1530 + Marię, Michała Lewoniewskich zm. z rodziny Lewoniewskich z int. Lewoniewskich

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANCTUS

Słowo Boże na dziś…
Czytania:

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

Ekstra…
× 03.12 - Międzynarodowy Dzień Języka Baskijskiego
× 04.12 - Barbórka – Dzień Górnika
× 05.12 - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
× 06.12 - wspomnienie Św. Mikołaja
× 08.12 - Dzień Kupca

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
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Maryja pełna łaski, wybrana
przez Boga na Matkę Syna

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 szumu 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 wielką mocą i 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 przypadł 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 nastąpić,
i stanąć przed Synem Człowieczym.”

Słowa błogosławionych…
„Aby dobrze przeżywać pamiątkę narodzenia Chrystusa, trzeba dobrze zachowywać
w pamięci prawdę o ostatecznym przyjściu Chrystusa; o tym ostatnim Adwencie.
I kiedy Pan Jezus mówi: „Uważajcie na siebie (…), żeby ten dzień nie przypadł was
z nienacka, jak potrzask”, to słusznie wyczuwamy, że On mówi tutaj nie tylko o ostatecznym dniu całego świata ludzkiego, lecz także o ostatnim dniu każdego człowi eka.”
/bł. Jan Paweł II/
„To w miłości do Pana Boga i bliźnich rozkwitnie nasza pokora, dzięki niej nasza m iłość stanie się miłością prawdziwą, oddaną i żarliwą.”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Jan Damasceński (4 grudnia)

▪ Dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Jest to zarazem I Niedziela Adwentu.
Z tej okazji przed ołtarzem został umieszczony wieniec adwentowy z czterema świecami
(wykonany przez p. Ewę Wojcieszyńską) oraz świeca roratnia. Zachęcamy wszystkich do
uczestnictwa w roratach codziennie o godzinie 16.00. Postarajmy się dobrze przygotować do
Świąt Bożego Narodzenia. Pan blisko jest!
▪ Dzisiejszy numer Pisma Parafialnego SANCTUS rozpoczyna już 5 rok działalności. Dziękujemy za stałe zainteresowanie i wsparcie wielu ludzi. Niech Bóg prowadzi!
▪ 4 grudnia przypada wspomnienie św. Barbary. Jest ona patronką dobrej śmierci. Czcili ją
przede wszystkim ci, którzy na śmierć nagłą i niespodziewaną są najwięcej narażeni: górnicy,
hutnicy, marynarze, rybacy, żołnierze, kamieniarze, więźniowie itp. Msza święta w intencji
pracowników kopalni z terenu naszej gminy zostanie odprawiona dzisiaj o godzinie 10.00.
Życzymy im wszystkim zdrowia i opieki świętej patronki. Św. Barbaro módl się za nimi!
▪ Czytelników „Rycerza Niepokalanej” informujemy, że wpłaty na prenumeratę pisma należy
uiścić do 28 grudnia b.r. do p. Krystyny Zawadzkiej z Brzezin (tel. 41 31 14 813).
Intencja różańcowa na grudzień:
Z Watykańskiej Ziemi…
Ogólna: Aby migranci na całym świecie
"Rok Wiary jest szczególnym czasem wsłuchiwabyli przyjmowani, zwłaszcza przez nia się w to, co Bóg chce nam powiedzieć, ale
wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusz- także czasem mówienia o Nim i o Jego nieskońnością i autentyczną miłością.
czonej miłości" - powiedział Benedykt XVI, poMisyjna: Aby Chrystus objawił się całej
zdrawiając Polaków podczas ostatniej audiencji
ludzkości jako światło, które płynie z Beogólnej w Watykanie. W katechezie papież mówił
tlejem i odbija się na obliczu Jego Koo kwestii przekazywania wiary i świadczenia
ścioła.
o Bogu. Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów
w kilku językach. Zwracając się do Polaków poW poszukiwaniu…
Już od dziś w kościele zaczynamy prze- wiedział: "Witam polskich pielgrzymów. Moi drożywać czas Adwentu, oczekiwania na dzy, Rok Wiary jest szczególnym czasem wsłunarodzenie Chrystusa. Dwa tysiące lat chiwania się w to, co Bóg chce nam powiedzieć,
temu na miesiąc przed narodzeniem Je- ale także czasem mówienia o Nim i o Jego niezusa Mędrcy ze wschodu już byli w dro- skończonej miłości. Nasze głoszenie słowem
dze by oddać pokłon Zbawcy Świata. i czynem prawdy o Bożym pragnieniu zbawienia
Więc zacznijmy duchową podróż na spo- wszystkich ludzi niech będzie świadectwem osotkanie narodzonego Mesjasza. On przy- biście przeżywanej wiary. Niech Bóg da wam tę
chodzi dla nas.
/KK/ łaskę i niech wam błogosławi!"

Jan urodził się ok. 650 r. w Damaszku w chrześcijańskiej rodzinie arabskiej. Około roku 700, kiedy
Jan miał już ok. 50 lat, opuścił wraz ze swoim
przybranym bratem, Kosmasem z Majumy, Damaszek, a spragniony życia doskonalszego wstąpił do klasztoru Św. Saby koło Jerozolimy. Tu niebawem patriarcha Jan V wyświęcił go na kapłana.
Kościołowi służył ogromną wiedzą i wymową.
Przez długie lata był doradcą patriarchy. Część
dzieł św. Jana jest syntezą teologii wschodniej, na
którą wywarł ogromny wpływ. Pisał hymny poświęcone Matce Bożej. Zmarł prawdopodobnie
w klasztorze św. Saby ok. 750 r. Relikwie tu
umieszczone doznawały wielkiej czci. Celę, którą
św. Jan zamieszkiwał, zamieniono na kaplicę. Do
relikwii i do tej kaplicy szły liczne pielgrzymki, podążające do Jerozolimy. Około roku 1400 relikwie
Świętego przeniesiono do Konstantynopola. Zapewne uległy zniszczeniu po zajęciu miasta przez
Turków w 1453 roku. Jest uważany za ostatniego
z Ojców Kościoła Wschodniego. Największą zasługą św. Jana Damasceńskiego jest to, że zostawił syntezę nauki ojców Kościoła. Święty Jan
Damasceński był także utalentowanym poetą religijnym, autorem słynnych kanonów Kościoła
wschodniego. Szczególnie piękny i kunsztowny jest jego kanon na dzień Zmartwychwstania
Pańskiego. Dla tych wybitnych zasług słusznie w 1890 r. otrzymał chwalebny tytuł doktora
Kościoła. Jest patronem farmaceutów, malarzy ikon oraz obrazów świętych. Modlitwa. Panie
Boże Wszechmogący, Ty powołałeś św. Jana, aby służył Twojemu ludowi, udziel całemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zakonnie…
Ojcowie biali – Zgromadzenie Misjonarzy Afryki powstało w 1868 r. Jego założycielem był
kard. Karol Lavigerie. Przybył do Algieru w 1867 r. i przejął się głęboko panującą tam trudną
sytuacją. Jak później stwierdził, przyświecał mu wzór Abrahama, który usłyszał słowa:
„Opuść swój kraj rodzinny i udaj się do ziemi, która Ci wskaże”. Do realizacji swojej wizji potrzebne mu było narzędzie - zgromadzenie misjonarzy. Najpierw zostało nazwane „Ojcowie
Biali”, z racji białych strojów (ghandura i burnus) przyjętych od mieszkańców Algierii, później
przyjęło nazwę: Zgromadzenie Misjonarzy Afryki. Praca ojców może być bardzo zróżnicowana i w dużej mierze zależy od umiejętności, wykształcenia, jak i od potrzeb lokalnego Kościoła. Do ich obowiązków należy głoszenie Chrystusa i Ewangelii, tzw. pierwsza ewangelizacja;
duszpasterstwo parafii młodego Kościoła afrykańskiego; opieka nad najbiedniejszymi
i odrzuconymi przez społeczeństwo w szacunku i miłości, praca w slumsach, pośród ludzi
chorych na AIDS, z dziećmi ulicy; wychodzenie na spotkanie kultur i religii, szczególnie spotkanie z islamem, tradycyjnymi religiami afrykańskimi i nowymi ruchami religijnymi; angażowanie się w pracę na rzecz pokoju i sprawiedliwości; rada ekumeniczna i dialog z Kościołem
Prawosławnym i Protestanckim.
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Każda praca jest możliwa do wykonania, je- Jasio, chowając za sobą procę: - Mamo!
śli podzielić ją na małe odcinki.”
Chciałaś poznać nowych sąsiadów? Właśnie
/Abraham Lincoln/ do nas idą!

Coś dla ducha…
„O buddyście i chrześcijaninie”
Chrześcijanin z Biblią w ręku odwiedził buddystę i zaraz, bez wstępu, poprosił o to, aby mógł
przeczytać kilka zdań z Kazania na górze. Buddysta odrzekł, że z radością wysłucha tej lektury. Chrześcijanin przeczytał pierwsze zdanie i spojrzał na słuchacza. Ten uśmiechnął się
i rzekł: - Ten, kto powiedział te słowa, naprawdę był oświecony. Spodobało się to chrześcijaninowi, więc czytał dalej. Po pewnym czasie padła znów uwaga słuchacza: - Człowiek mówiący takie słowa mógłby być prawdziwym zbawcą świata. Chrześcijanin był uszczęśliwiony.
Czytał w zachwycie aż do ostatniej linijki. Buddysta powiedział na koniec: - Kazanie to powiedział człowiek z boską aureolą. Radość chrześcijanina nie miała granic. Pożegnał się z mocnym postanowieniem, że przyjdzie wkrótce, aby przekonać buddystę do przejścia na wiarę
chrześcijańską. Po drodze spotkał Chrystusa. Rozpromieniony powiedział mu o sowich sukcesach. Jezus uśmiechnął się na to i rzekł: - A jaki ty masz z tego pożytek, poza tym, że nadęło to twoje chrześcijańskie „ja”?
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

