OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 24.12 Wigilia Bożego Narodzenia
700 Bolesława, Józefa Kubickich, Mariana, Janinę Pobochów z int. rodziny
2400 Pasterka Msza Święta za parafian
Wtorek 25.12 Boże Narodzenie
800 + Tomasza Kubickiego, zm. z rodziny Kubickich, Władyszewskich z int. rodziny
1000 1) Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Magdaleny Brzoza z int. babci Malickiej
2) Na roczek Mikołaja Do Dzieciątka Jezus
1200 1) Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną
2) Władysława Dyragę z int. żony z dziećmi
1530 1) +Krzysztofa Lewickiego z int. rodziców
2) Do Dzieciątka Jezus dzięk. z prośbą bł. w dor. życiu w 18-tą r. ur. Adrianny Juras
Środa 26,.12 św. Szczepana, pierwszego męczennika (święto)
800 + Mariana Sołtysa, zm. z rodziny Stępniów z int. Sołtysów
1000 1) Bebacza Henryka z int. rodziny (7 r. śm.)
2) Zofię i Stefana Dziewięckich z int. syna z rodziną
1200 1) + Zofię, Jana Woźniaków, Antoninę, Szczepana, Feliksa Rutkowskich
2) Stefanię, Wincentego Zarzyckich z int. wnuczka
1530 1) + Franciszka (r. śm.), Mieczysława, Ryszarda Kruków z int. rodziców Kołków
2) Genowefę, Józefa Nosków z int. córek z rodzinami
Czwartek 27.12 św. Jana, Apostoła i Ewangelisty (święto)
700 + Msza Święta za parafian
Piątek 28.12 Świętych Młodzianków, męczenników (święto)
700 + (4 r. śm.) Mariannę Tkacz z int. syna
Sobota 29.12 Dzień Zwykły
700 Msza Święta za parafian
Niedziela 30.12 Niedziela Świętej Rodziny
800 + Henryka Stachurę (r. śm.) z int. matki
1000 1) + Jana Kubickiego (r. śm.) z int. rodziny
2) Marię, Janinę, Wiesława Stanisława Kowalskich z int. rodziny
1200 1) + Stefanię Kruk, Jana Kruka, Stanisławę, Józefa Korbanów z int. Jaszczyków
2) + Anielę Misior z int. rodziny
1530 + Anielę, Ludwika, Jerzego, Tomasza Władyszewskich z int. Władyszewskich
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Słowo Boże na dziś…
Czytania:

Mi 5,1-4a
Hbr 10,5-10
Ewangelia: Łk 1,39-45
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem
w góry do pewnego miasta
w [pokoleniu] Judy. Weszła
do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie
Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch
Święty napełnił Elżbietę.
Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego
łona. A skądże mi to, że
Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro
głos Twego pozdrowienia
zabrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa
powiedziane Ci od Pana.

Bóg z nami!

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

Słowa błogosławionych…

Ekstra…
× 23.12 - Światowy Dzień Snowboardu

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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„Na tej duchowej drodze niech nas prowadzi Maryja, która za sprawą Ducha Świętego była doskonale uległa stwórczej i odkupieńczej woli Boga. (…) Niech Duch Święty
sprawi, by każdy chrześcijanin mógł szczerze i z przekonaniem powiedzieć „tak”
Chrystusowi, który przychodzi w tajemnicy Bożego Narodzenia, aby wyzwolić nas
swoją mocą i skierować nasze kroki na drogi pokoju.”
/bł. Jan Paweł II/
„Najtrudniej jest zachować ciszę wewnętrzną, ale musimy się zdobyć na wysiłek i zatopić się w modlitwie. W ciszy znajdziemy przypływ nowej siły i prawdziwe zjednoczenie z Bogiem.
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Młodziankowie (28 grudnia)

▪ 7 grudnia grupa pielgrzymów z naszej parafii udała się na czuwanie pierwszopiątkowe
w sanktuarium w Krakowie Mogile. Wyjazd zorganizowała p. Irena Gola.
▪ 19 grudnia swoje imieniny świętował ks. wikary Dariusz Miler. Redakcja naszego Pisma
pragnie złożyć drogiemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wielu łask Bożych,
które zaspokoją wszelkie problemy.
▪ Pod koniec ostatniego tygodnia trwały prace przy szopce i ubieraniu choinek w naszej świątyni. Dzięki dużemu zaangażowaniu i poświęceniu wielu osób udało się osiągnąć zaplanowany cel. Tylko Pan Bóg może to wyjaśnić. Chwała Temu, który daje inspirację innym do
działania.
pasterka
▪ Dziś ostatnia niedziela Adwentu. Przypominamy, że zostało mało czasu jeśli ktoś jeszcze
nie przystąpił do sakramentu spowiedzi. W poniedziałek o 24 zapraszamy na pasterkę.

Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda, św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich
kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. Wśród Ewangelistów jedynie św. Mateusz
przekazał nam informację o tym wydarzeniu (Mt 2,
1-16). Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod
Wielki, król żydowski, kiedy dowiedział się od Magów, że narodził się Mesjasz, oczekiwany przez
naród żydowski. W obawie, by Jezus nie odebrał
mu i jego potomkom panowania chciał w tak podstępny sposób pozbyć się Pana Jezusa. Za czasów Heroda panowało przekonanie, że wszystko w
państwie jest własnością władcy, także ludzie, nad
którymi ma prawo życia i śmierci. Jeśli mu stoją na
przeszkodzie, zagrażają jego życiu lub panowaniu,
może bez skrupułów w sposób gwałtowny się ich
pozbyć. Bibliści zastanawiają się nad tym, ile mogło być tych niemowląt? Betlejem w owych czasach mogło liczyć ok. 1000 mieszkańców. Niemowląt do dwóch lat w takiej sytuacji mogło być najwyżej ok. 100; chłopców zatem ok. 50. Jest to cyfra
raczej maksymalna i trzeba ją prawdopodobnie zaniżyć. Szczegół, że Herod oznaczył wiek niemowląt
skazanych na śmierć, jest dla nas o tyle cenny, że pozwala nam w przybliżeniu określić czas
narodzenia Pana Jezusa. Pan Jezus mógł mieć już ok. roku. Czczeni jako flores martyrum pierwiosnki męczeństwa, Młodziankowie nie złożyli życia za Chrystusa, ale niewątpliwie z Jego powodu. Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa nie doświadczywszy zła
tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana. Modlitwa: Panie, Ty pokazujesz, że święte
jest to co niesplamione grzechem, niech święci Młodziankowie wypraszają dla nas łaskę czystości serc. Amen.

Narodził się!
Gdy słońce pojawiło się na
horyzoncie, ludzie wstali do
swoich codziennych obowiązków. Zajęci swoimi problemami, troskami. Stało się!
Jezus oddychał już ziemskim powietrzem lecz Izrael
jeszcze przez 30 lat nie
zdawał sobie sprawy, że
Mesjasz żyje wśród nich.
Z okazji Świąt Narodzenia
Pańskiego życzymy Państwu, aby te święta były dla
każdego z nas takim narodzeniem Chrystusa w naszych sercach, które kiedyś
rozpali
naszą
wiarę,
a w przyszłości sprawi, że
zostaniemy zaproszeni do
miejsca przygotowanego dla
nas w Niebie. Radosnych,
rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia życzy
Redakcja Pisma SANCTUS

Znalezione…
Ja, Twój Bóg, ująłem cię za prawicę, mówiąc ci: Nie lękaj się,
przychodzę ci z pomocą. (Iz 41, 13) Bóg zawsze wchodzi
w życie człowieka z nadzieją. Przychodzi, by powiedzieć: Nie
lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Wie Bóg, jak wielkim złem
dla człowieka jest strach. Taki zastrachany człowiek nie jest
zdolny do żadnej twórczej pracy, do dania innym jakiegokolwiek dobra. Z człowiekiem zastraszonym zaś można robić
wszystko, do wszystkiego można go zmusić, najłatwiej takim
człowiekiem manipulować. Dlatego pierwszą pomocą, jaką
Bóg darzy człowieka, jest uwolnienie go od strachu. Człowiek,
który spotkał i przyjął Boga, może razem ze Św. Pawłem zawołać: Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?. Na każdym
kroku życia potrzebujemy Bożej pomocy. I On chce nam jej
udzielić. Nie pomaga jednak w ten sposób, że to On czyni coś
za człowieka, daje mu tylko siłę, by mógł być lepszy i więcej
dobra czynić. Najczęściej ta Boża pomoc przychodzi do nas
w osobie drugiego człowieka. W osobie drugiego człowieka
może też przyjść, niestety, zło i cierpienie. Człowiek może
pomóc, a może zaszkodzić, może dodać otuchy i wlać w serce nadzieję, a może zastraszyć. Zapytajmy więc siebie: Czego
ja się boję? Czy strach jest motorem mojego działania, czy
nadzieja? A jak jest z moją modlitwą? Czy proszę Boga tylko
o to, by On coś za mnie zrobił, czy o to, by mnie przemieniał
tak, bym mógł dawać więcej dobra ludziom?
/za: deon.pl/

Zakonnie…
Orioniści – poświęcają się służbie papieżowi i ubogim. Cechę charakterystyczną zgromadzenia stanowi pielęgnowanie czci i miłości do papieża. Orioniści składają dodatkowy czwarty
ślub wierności Ojcu Świętemu. Przedmiotem ich działań apostolskich są w pierwszym rzędzie najubożsi. Prowadzenie ich do Kościoła jest jednym z głównych zadań. Założył ich bł.
Alojzy Orione w 1892 r., w Polsce są od 1923 r. W naszym kraju orioniści prowadzą 10 parafii i sanktuaria: Matki Bożej Rokitniańskiej i Matki Bożej Zielenieckiej. Mają również szkołę
podstawową w Warszawie i zespół szkół ekonomiczno-menadżerskich we Włocławku. Ponadto posiadają dom dla chorych i niepełnosprawnych w Łaźniewie, hospicjum w Wołominie,
ośrodek wychowawczy w Kaliszu, ośrodek opiekuńczy dla mężczyzn upośledzonych psychicznie i fizycznie w Izbicy Kujawskiej oraz dom rekolekcyjno-wypoczynkowy w Międzybrodziu Bialskim. Polskim błogosławionym z tego zgromadzenia jest ks. Franciszek Drzewiecki.
Pełna nazwa: Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (FDP).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Tylko niekiedy szczęście bywa da- - Halo?
- Sklep obuwniczy, słucham? - Przeprarem, najczęściej trzeba o nie walczyć. szam, pomyliłem numer… - Nic nie szkodzi. Niech
/Paulo Coelho/
Pan przyjdzie, wymienimy.

Coś dla ducha…
„O dziwnych darach dla Dzieciątka”
Współczesna legenda opowiada o pewnym chłopcu, który przy żłóbku wdał się w rozmowę
z Dzieciątkiem. Mały Jezus prosił małego gościa o trzy dary; nie chce jednak przyjąć tych
rzeczy, jakie chłopiec gotów jest natychmiast ofiarować: płaszcza przeciwdeszczowego, kolejki elektrycznej i kolorowego albumu o świecie współczesnym. W dalszej rozmowie Dzieciątko wyprasza ostatnią klasówkę z matematyki (pod którą figuruje ocena niedostateczna),
potłuczony kubek do mleka (który chłopiec rozbił ze złości, bo mleko było za gorące) i pachnącą gumkę do wycierania (skradzioną sąsiadowi z ławki szkolnej). Legenda wkłada Jezusowi w usta następujące słowa: - Przynoś mi zawsze wszystko to, co jest w twym życiu niedostateczne, i to, co popsułeś, i to, co złego zrobiłeś – Ja chcę to wszystko naprawić, chcę ci
pomóc, chcę ci wciąż od nowa przebaczać, chcę cię wziąć za rękę i poprowadzić właściwą
drogą.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

