
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
II NIEDZIELA ADWENTU 

Poniedziałek  8.12  Niepokalane Poczęcie NMP (uroczystość) 
800     + Stanisławę, Bolesława Jędrochów z int. rodziny 
1200 +Franciszka, Mariannę, Józefa Wojcieszyńskich z int. rodz. Rabiejów 
1530.+ Jerzego Krawczyka (15 r. śm ) z int. rodziców 
Wtorek 9.12 – Św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin (wspomnienie dowolne) 
700  + Irenę Rabiej (3 r. śm.), Jana, Władysławę Rabiejów, Franciszkę Kuta, Józefę Para-

dowską z int. rodziny 
1600  + Władysława, Stanisława, Tadeusza, Marię Golów; zmarłych z rodziny Golów, Pa-

sków i Kruków; Janinę, Krzysztofa Węgrzynów; Stefana Kutę, Genowefę Cygan z int. 
Golowej 

Środa 10.12 Dzień powszedni 
700   + Jana, Genowefę Brzozów i dziadków Sołtysów z int. Baranowej 
1600.+ Jerzego Kowalskiego (r. śm.) z int. rodziny 
Czwartek 11.12 - Św. Damazego, papieża (wspomnienie dowolne) 
830    +Adama Materka, Tadeusz Materka z int. rodziny 
1000  + Stanisława (1 r. śm.) Stefanię Dziewięckich z int. Iwanowskiej 
1200  + Ryszarda Januszka (1 r. śm.), Kazimierza Januszka; Anielę, Józefa Stachurów z int. 

Januszkowej 
1600  +Genowefę Daleszak (30 r. śm.), Franciszka Daleszaka, Wawrzyńca Wójcika z int. 

syna z rodziną 
Piątek  12.12 – Najświętszej Maryi Panny  z Guadalupe (wspomnienie dowolne) 
1430 + Czesława Kowalskiego, Genowefę, Stefana Krzyszkowskich z int. rodziny 
1500 + Jana (r. śm.), Mariannę, Stefana Domogałów z int. córki 
1600  Do Św. Barbary o wyproszenie potrzebnych łask i opiekę dla pracowników Kopalni 

Kruszywa Lafarge w Radkowicach 
Sobota  13.12 - Św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
700  + Marię Szostak z int. syna z rodziną 
1600+ Stanisława Machulskiego (r. śm.) z int. żony z dziećmi 
NIEDZIELA  14.12 - III Niedziela Adwentu - GAUDETE 
800  + Władysława Domagałę; Marię, Ignacego, Mariana Bentkowskich z int. rodziny 
1000 + Mieczysława (r. śm.) i Franciszkę Kruków z int. rodziny 
1200 + Marię, Michała Lewoniewskich, zmarłych z rodziny Lewoniewskich z int. Lewo-

niewskich 
1530 + Bogusława, Genowefę Zawadzkich; Leszka, Bogdana, Genowefę Kurtków; Geno-

wefę, Stanisława Chabików z int. Rodziny 
 

Ekstra… 
× 7-10 grudnia – Rekolekcje dla młodzieży w kaplicy na ul. Wesołej w Kielcach  
× 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (Rzecznik Praw Obywatelskich w 

Katowicach dla woj. Świętokrzyskiego – tel.  032 72 86 800) 
Parafia p.w. Wszystkich Świętych  

Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, tel. (041) 311 42 59 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANSANSANSANCCCCTUSTUSTUSTUS  

 
II Niedziela Adwentu 

7 grudnia 2008 r. 
Nr 2 

8 grudnia Kościół Katolicki obchodzi 154 rocznicę 
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Marii Panny. Dogmat głosi, że Maria matka 
Jezusa została poczęta bez grzechu pierworodnego, 
który każdy człowiek „dziedziczy” po Adamie i Ewie. 
Choć Pismo Święte nie mówi o niepokalanym poczę-
ciu Maryi, to przekonanie o tym, że Matka Jezusa 
została poczęta bez grzechu pierworodnego, istniało 
już przed ogłoszeniem dogmatu. Za uzasadnienie bi-
blijne tego dogmatu służą słowa archanioła Gabriela 
„pełna łaski”, skierowane do Maryi podczas zwiasto-
wania. Słowa te pokazują , że w jej duszy nie ma 
miejsca na grzech, skoro jest wypełniona łaską Bo-
ga. Dogmat ten potwierdziła sama Maryja objawiając 
się w 1858 r. św. Bernadetcie; przedstawiła się wów-
czas: „Jestem Niepokalane Poczęcie” 
 

 

 

O MARYJO BEZ GRZECHU  
POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI ! 

Słowo Boże na dziś… 
 

Czytania:    Iz 40, 1-5. 9-11   /   2 P 3, 8-14 
Ewangelia: Mk 1, 1-8 
 

„Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izaja-
sza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołające-
go na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki! Wystąpił Jan Chrzciciel 
na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała 
judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece 
Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skó-
rzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną moc-
niejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sanda-
łów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 

Komentarz… 
„Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym” – tak rozpoczyna święty Ma-
rek. Czy nam się wydaje, że nowina sprzed dwóch tysięcy lat już nie jest nowiną? Nie 
nowalijką, ale wiadomością z siwą brodą. Tymczasem w świecie starzejących się ksią-
żek, światopoglądów, które często najpierw są niedorzeczne, potem niebezpieczne, a 
wreszcie dawno znane, Ewangelia staje się nowością. Skoro Jezus przyszedł na świat 
jako człowiek, może przyjść do nas pod postacią Eucharystii albo pod postacią bliź-
niego proszącego nas o czas, dobroć, serce. Przeżyć początek Ewangelii – to usły-
szeć Jezusa mówiącego do nas bezpośrednio. Usłyszeć to, co jest zagłuszane, prze-
milczane – to czego nie chciałoby się czasem usłyszeć.                /ks. Jan Twardowski/ 



A w parafii… 
▪ 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP msze święte odprawione będą w 
godzinach: 8.00, 12.00, 15.30. 
▪ Obok naszego Kościoła znajduje się figura NMP. Pochodzi ona z roku 1854. Na postumen-
cie znajduje się napis: „Witaj święta i poczęta niepokalanie”. 
▪ Istnieje możliwość prenumeraty czasopisma Rycerz Niepokalanej. Jej koszt to dobrowolna 
ofiara. Odpowiedzialną za prenumeratę w naszej parafii jest p. Krystyna Zawadzka. 
▪ 11 grudnia w naszej parafii odbędzie się spowiedź adwentowa. Msze św. w tym dniu od-
prawione zostaną o 8.30, 10.00, 12.00, 16.00. 
▪ 12 grudnia po mszy o godz. 16.00 w organistówce odbędzie się spotkanie kręgu biblijnego 

Cudowny Medalik 
Wiele niezwykłych nawróceń, nagłych uzdrowień  
i innych łask podobało się Bogu zesłać dla proszą-
cych przez pośrednictwo Niepokalanej i jej medalik. 
Nazywa się go nawet „cudownym”, właśnie ze 
względu na tę wielką ilość dowodów potęgi wsta-
wiennictwa Panny Maryi. 
Objawiła go sama Niepokalana w dniu 27 listopada 
1830 roku Katarzynie Laboure, nowicjuszce sióstr 
szarytek w Paryżu. Oto relacja tego zdarzenia: 
„Matka Boża wyciągnęła ręce, jakby chciała wszyst-
ko ogarnąć. Spływały z nich promienie tak jasne, że 
wszystko ginęło w poświacie. Potem ukazał się do-
okoła postaci owalny napis złotymi literami «O Ma-
ryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy 
się do Ciebie uciekamy» Wówczas usłyszałam wy-
jaśnienie: «Promienie, które widzisz, są symbolem 
licznych łask, jakie zsyłam na osoby, które mnie o 

nie proszą. Postaraj się, aby wybito 
medal z tym moim obrazem i napi-
sem. A ktokolwiek będzie go ze 
czcią i ufnością nosił, otrzyma mnó-
stwo łask Bożych».W tej chwili ob-
raz jakby się obrócił. Zobaczyłam 
jego drugą stronę. W otoku dwuna-
stu gwiazd nad literą M widniał 
krzyż, a pod tym dwa serca, jedno 
otoczone cierniową koroną, drugie 

natomiast przebite mieczem. Zrozumiałam że były 
to serca Jezusa i Maryi”. 
Przez ponad 170 lat wiele niezwykłych wydarzeń 
potwierdziło prawdziwość tego objawienia. 

Bliżej Eucharystii… 
 

POSTAWA STOJĄCA - 
cechuje się wyprostowa-
niem głowy i ciała Posta-
wa stojąca jest wyrazem: 
● szacunku dla Boga – 
dlatego jest przyjmowana 
przez większą część li-
turgii, która jest publicz-
nym oddawaniem czci 
Bogu oraz w czasie czy-
tania Ewangelii dla pod-
kreślenia jej szczególnej 
rangi pośród innych 
fragmentów Słowa Bożego; 
● radości z odkupienia – jako że domi-
nuje ona w czasie sprawowania liturgii, 
należy uświadamiać sobie, że Msza 
św. jest szczególną okazją do 
wdzięczności Bogu za dar zbawienia; 
● funkcji kapłańskiej – tak jak w świe-
cie jak przyjmują ją osoby pośredni-
czące między stronami (np. adwokat, 
pełnomocnik), tak przyjmuje ją w cza-
sie odmawiania modlitw i czytania 
Słowa Bożego kapłan, który jest po-
średnikiem między Bogiem i Ludem; 
● wolności dzieci Bożych – tak rozu-
mieli ją Ojcowie Kościoła; 
● gotowość do działania – jest wyra-
zem czuwania, a nie ospałości. 

13 grudnia – Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 
Stan wojenny w Polsce został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 w celu zaha-
mowania aktywności społeczeństwa dążącego do gruntownej reformy ustroju społeczno-
politycznego PRL. Przepisy stanu wojennego ograniczały podstawowe prawa obywatelskie, 
wprowadziły m.in. godzinę milicyjną (do maja 1982), zawiesiły działalność organizacji spo-
łecznych i związków zawodowych. Zmilitaryzowano główne działy gospodarki, zakazano 
zmian miejsca pobytu, wprowadzono cenzurę korespondencji, tryb doraźny w postępowaniu 
sądowym. Działaczy Solidarności, opozycji politycznej oraz kilkunastu reprezentantów wła-
dzy sprzed sierpnia 1980 internowano (łącznie ok. 10 tys. osób).  

 

Zamyśl się… 
 

„Potężna jest miłość 
matki, gdyś uczynił 
coś złego, nie potrafi 
cię nienawidzić, bo 
jesteś owocem jej ło-
na.”            /Sofokles/ 

Boży człowiek…  -  św. Łucja (13 grudnia) 
W całej historii chrześcijaństwa zaledwie kilka dziewic-męczennic oto-
czono takim kultem jak św. Łucję. Jedna z legend opowiada, iż Łucja 
już jako dziecko w tajemnicy ślubowała dziewictwo. Dziewczynkę po 
śmierci ojca wychowywała matka. Nie akceptując postanowienia córki, 

zaczęła szukać dla niej kandydata na męża. 
Dziewczyna odtrącała wszystkich kandydatów. 
Wtedy matka zaczęła chorować. Łucja udała się 
do grobu św. Agnieszki, by tam prosić o zdrowie 
dla matki. Modły te zostały wysłuchane. Po po-
wrocie Eustachia uznaje śluby czystości córki  
i by podziękować Bogu za powrót do zdrowia 
zgadza się by córka dzieliła się ich majątkiem  
z biednymi. Były to czasy ogromnych prześla-
dowań chrześcijan. Jeden z odtrąconych kan-
dydatów na męża zawiadamia władze, że Łucja 

wyznaje zakazaną wiarę. Została aresztowana i skazana na pracę  
w domu publicznym. Żołnierze jednak nie byli w stanie ruszyć ją z 
miejsca. Poddano ją torturom. Jednak ogień nie wyrządzał krzywdy 
Łucji, a wyłupione oczy odrosły. Zmarła dopiero po wielokrotnym 
przebiciu mieczem. Św. Łucja jest patronką niewidomych, chorych na 
oczy, a także pisarzy, radia i telewizji. Św. Łucjo módl się za nami. 

 

Uśmiech… 
 

Jan Paweł II zauwa-
żył, że jeden z bisku-
pów przytył od ostat-
niego z nim spotka-
nia. „Czy twoja die-
cezja powiększa 
się?”- zapytał Pa-
pież. „Tak, powięk-
szają się parafie”- 
odparł hierarcha. 
„Podobnie jak bi-
skup”- ocenił Papież 

Coś dla ducha… 
„Jak Bóg stworzył mamę” 

Dobry Bóg zdecydował, że stworzy... MATKĘ. Męczył się z tym już od sześciu dni, kiedy po-
jawił się przed Nim anioł i zapytał: - To na nią tracisz tak dużo czasu, tak? 
Bóg rzekł: Owszem, ale czy przeczytałeś dokładnie to zarządzenie? Posłuchaj, ona musi 
nadawać się do mycia, prania, lecz nie może być z plastiku... powinna składać się ze stu 
osiemdziesięciu części, z których każda musi być wymienialna... żywić się kawą i resztkami 
jedzenia z poprzedniego dnia... umieć pocałować w taki sposób, by wyleczyć wszystko - od 
bolącej skaleczonej nogi aż po złamane serce... no i musi mieć do pracy sześć par rąk.  
Anioł z niedowierzaniem potrząsnął głową: - Sześć par? - Tak! Ale cała trudność nie polega 
na rękach - rzekł dobry Bóg. Najbardziej skomplikowane są trzy pary oczu, które musi posia-
dać mama. - Tak dużo? Bóg przytaknął: - Jedna para, by widzieć wszystko przez zamknięte 
drzwi, zamiast pytać: "Dzieci, co tam wyprawiacie?". Druga para ma być umieszczona z tyłu 
głowy, aby mogła widzieć to, czego nie powinna oglądać, ale o czym koniecznie musi wie-
dzieć. I jeszcze jedna para, żeby po kryjomu przesłać spojrzenie synowi, który wpadł w tara-
paty: "Rozumiem to i kocham cię". - Panie - rzekł anioł, kładąc Boga rękę na ramieniu - połóż 
się spać. Jutro też jest dzień - Nie mogę odparł Bóg a zresztą już prawie skończyłem.  
Udało mi się osiągnąć to, że sama zdrowieje, jeśli jest chora, że potrafi przygotować sobot-
nio-niedzielny obiad na sześć osób z pół kilograma mielonego mięsa oraz jest w stanie utrzy-
mać pod prysznicem dziewięcioletniego chłopca. Anioł powoli obszedł ze wszystkich stron 
model matki, przyglądając mu się uważnie, a potem westchnął: - Jest zbyt delikatna. - Ale za 
to jaka odporna! - rzekł z zapałem Pan. - Zupełnie nie masz pojęcia o tym, co potrafi osiągnąć 
lub wytrzymać taka jedna mama. - Czy umie myśleć? - Nie tylko. Potrafi także zrobić najlep-
szy użytek z szarych komórek oraz dochodzić do kompromisów. Anioł pokiwał głową, pod-
szedł do modelu matki przesunął palcem po jego policzku. - Tutaj coś przecieka - stwierdził. - 
Nic tutaj nie przecieka - uciął krótko Pan. - To łza. - A do czego to służy? - Wyraża radość, 
smutek, rozczarowanie, ból, samotność i dumę. - Jesteś genialny! - zawołał anioł. – Prawdę 
mówiąc, to nie ja umieściłem tutaj tę łzę - melancholijnie westchnął Bóg. 
To nie Bóg stworzył łzy. Dlaczego zatem my mielibyśmy to czynić?                  /Bruno Ferrero/ 

 


