OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 12.12 Dzień Powszedni
1600 + Genowefę Maleszaka, wspomnienie + Franciszka Daleszaka, Wawrzyńca Wójcika
z int. syna z rodziną
Wtorek 13.12 Św. Łucji, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)
1600 + Kazimierę Kowalską (1 r. śm.) z int. rodziny
Środa 14.12 Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obow.)
830 + Antoniego, Stefanię, Danutę Nosków, zm. z rodziny Orzeszkowskich, Sikorskich
z int. Mariana Noska
1200 + Ryszarda Januszka, Kazimierza Januszka, Anielę, Józefa Stachurów z int. Januszkowej
1600 + Stanisława Machulskiego z int. żony z dziecmi
Czwartek 15.12 Dzień Powszedni
1600 1) + Janinę Praszkiewicz z int męża
2) + Wiktora, Józefa Kowalskiego, Magdalenę Woźniak z int. rodziny
Piątek 16.12 Dzień Powszedni
1600 + Franciszkę, Józefa Kasperków i Katarzynę, Franciszka Kołków z int. Kołka
Sobota 17.12 Dzień Powszedni
1600 + Zofię, Stefana Dziewięckich z int. syna Henryka z rodziną
Niedziela 18.12 IV Niedziela Adwentu
800 + Piotra Pobochę, z int. zony z dziećmi
1000 + Barbarę Grzelka i (2 r. śm. matki) Barbarę Grzelka z int. Adama Grzelki z dziećmi
1200 + Stanisława Zawadzkiego (r. śm.) i Józefę Zawadzką z int. rodziny
1530 + Eugeniusza, Piotra Prędotów, Mariusza Prędotę, ks. Edwarda Nowaka, Józefę, Stefana Mariana Nowaków z int. Rodziny
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Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Bądźmy świadkami Chrystusa!
Ekstra…

Słowo Boże na dziś…

× 11.12 - Dzień Chruścika
× 13.12 - Dzień Księgarza
× Teatr Wyższego Seminarium duchownego zaprasza na sztukę „Siedem dni z życia parafii”. Spektakle odbywają się na Auli im. ks. Bp Czesława Kaczmarka, WSD Kielce,
godz. 19.00. Terminy: 11, 18 grudnia oraz 7, 8, 14, 15, 21, 22 stycznia. Zachęcamy do
wybrania się na sztukę.

Czytania: Iz 61,1-2a.10-11 /
1 Tes 5,16-24 Ewangelia: J 1,6-8.19-28
„Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był
on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo
Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto
ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź
tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy
byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem
chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak
odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po
mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.”
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A w parafii…

Boży człowiek… - św. Adelajda (16 grudnia)

▪ Przypominamy, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i zachęcamy wszystkich do
przygotowania duchowego. Każdy z nas powinien skorzystać z możliwości spowiedzi.
▪ „Lektorzy spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z taką
szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym
wymaganiom Ludu Bożego. 3 grudnia w kieleckiej katedrze odbyło się ustanowienie lektorów
naszej diecezji. Również ministranci z naszej parafii uczestniczyli w przygotowaniu do tej posługi. Błogosławieństwo lektorów spoczęło na dwóch ministrantach – Macieju Garstce i Piotrze Młynarczyku.
▪ 9 grudnia swoje setne urodziny obchodziła Pani Katarzyna Kruk z Brzezin. Dziękując Panu
Bogu za dar długiego życia, prosimy o wszelkie potrzebne łaski dla naszej Jubilatki.

Urodziła się w 931 lub 932 r. córka króla Burgundii. Przeżyła
śmierć ojca w wieku 6 lat, zaledwie 10 lat później została
wydana za Lotara, króla Włoch i urodziła córkę, Emmę. 4 lata później została wdową, a pretendentem tronu Włoch był
Berengariusz II, który uwięził Adelajdę i w ten sposób chciał
zagarnąć władzę. Adelajda zbiegła z więzienia i ukryła się
u Ottona I który to niebawem pojął ją za żonę, z tego małżeństwa narodził się Otton II. Papież Jan XII, w 962 roku dokonał uroczystej koronacji Ottona I na cesarza i jego małżonki w bazylice św. Piotra w Boże Narodzenie. Otto I był
pierwszym cesarzem Niemiec. Po śmierci Ottona II w 983 r.
św. Adelajda stała się regentką w zastępstwie małoletniego
jeszcze cesarza, Ottona III. Tutaj wykazała w całej pełni
swój zmysł organizacyjny, mądrość i roztropność, umiejętność dobierania ludzi, poza tym wyróżniała się wielkim miłosierdziem i hojnością na cele kościelne, stąd nazwano ją
najwybitniejszą kobietą X stulecia. Ufundowała opactwa
w Peterlingen, w Pavii i w Selz pod Strasburgiem, w tym
ostatnim zamieniła szaty cesarskie habit, tam też zmarła 16
grudnia 999 roku. 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. Amen.

Komentarz…

Z Watykańskiej Ziemi…

W Adwencie przypominają się dwaj święci, tak bardzo do
siebie niepodobni: Święty Mikołaj i Święty Jan Chrzciciel.
Święty Mikołaj jest trochę podobny do dobrego anioła albo
do zasobnego ziemianina z worem, wkładającego serdeczne prezenty pod poduszki. Święty Jan Chrzciciel ma
minę taką, jakby wszystkie poduszki i materace chciał
podpalić. Święty Mikołaj jest raczej okrągły, z brzuszkiem.
Wydaje się, że nie jadłby koników polnych, a raczej jajecznicę na boczku. Jan Chrzciciel – chudy, umartwiony, święty jak ulał. Szarańczę łykał jak ostrygi, i jeszcze dosładzał
leśnym miodem, ale świństwo posolone, czy posłodzone
jest zawsze świństwem. Pierwszy był i jest dla dzieci. Drugi
– tylko dla dorosłych i dzieci bałyby się go, jak stracha na
ludzi. Święty Mikołaj jest raczej milczący, woli przez godzinę rozdawać prezenty, niż głosić kazanie. Święty Jan
Chrzciciel rąbie kazaniem jak siekierką wszystkich tych,
którzy czują się zabezpieczeni w swojej wierze, którzy
chcą sobie ogrzać stajenkę i czuć się dobrze w przekonaniu, że są lepsi od innych. Człowiek wierzący w Boga ma
mieć wielkie poczucie odpowiedzialności za zło na świecie.
Może za mało się modlę, za mało żyję prawdziwą wiarą?
Może za mało staram się o nawrócenie innych? Gdybyśmy
odskrobali świętego Mikołaja ze wszystkich pierników, to
znaleźlibyśmy w nim kogoś bardzo podobnego do Świętego Jana Chrzciciela. Święci są podobni, to ludzie ich różnią. /ks. Jan Twardowski/

Największa na świecie „świetlna
choinka” w Gubbio, powinna
pomagać wznieść się ku Bogu,
przyjąć Jezusa i nieść jego
światło we współczesny świat.
Takie życzenia złożył papież
zapalając „uniwersalny znak
pokoju i braterstwa między narodami”. Benedykt XVI życzył
także, aby ta „świetlna choinka”
przypominała, że każdy z nas
potrzebuje światła rozświetlającego drogę naszego życia i dającego nam nadzieję. Jedynie
światło Dzieciątka może nam
dać prawdziwe światło i pewną
nadzieję. Papież życzył, aby
każdy z katolików wnosił światło
w środowisko w którym żyje,
aby każdy był światłem dla najbliższych mu osób. „Każdy mały
gest dobra jest jakby małym
światłem tego wielkiego drzewa:
wraz z innymi światłami może
on oświecić ciemność nocy,
także tej najciemniejszej”

Zakonnie…
Duchaczki - charakteryzuje szczególne umiłowanie Ducha Świętego jako Osobowej Miłości
jednoczącej Ojca i Syna oraz uczestnictwo w misji Kościoła poprzez pełnienie dzieł miłosierdzia. W pracy tej siostry starają się widzieć w cierpiących braciach Chrystusa. Swój charyzmat duchaczki realizują obecnie, służąc chorym w szpitalach, domach opieki i domach prywatnych, a także przez wychowanie dzieci i młodzieży w ramach katechizacji. Prowadzą także przedszkola, dom dziecka i dom samotnej matki. Podejmują także pracę parafialną jako
organistki, zakrystianki, kancelistki, pielęgniarki środowiskowe i opiekunki chorych. W 1979 r.
zgromadzenie podjęło pracę misyjną w Burundi, gdzie siostry w dwóch placówkach prowadzą centrum zdrowia. W 1980 r. siostry rozpoczęły prace w parafii Chrystusa Króla w Rzymie. Zgromadzenie powstało w 1175 r. we Francji, w Polsce jest od 1220 r. Pełna nazwa:
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia (CSS).
/za: ekai.pl/

Modlitwa…
Jezu Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem. Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga
Najwyższego, Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy: przybądź i króluj na wieki nad
swoim ludem. Jezu, Ty jesteś Świętym Boga, Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel
w łonie Elżbiety, daj całemu światu radość zbawienia: przybądź i króluj na wieki nad swoim
ludem. Jezu, Zbawicielu, anioł objawił Twoje imię Józefowi, mężowi sprawiedliwemu:
przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu, Światłości świata, Ciebie oczekiwał
Symeon i wszyscy sprawiedliwi: przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu,
Wschodzie, który nigdy się nie kończysz, Ciebie zapowiedział Zachariasz jako
przychodzącego z wysoka, przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Twoje działanie i tylko twoje W gospodzie przy butelce wódki spotykają się dwaj chłopi.
działanie, określa twoją war- Jeden mówi: - Mój koń jest bardzo mądry. - Dlaczego? - pyta
tość.”
/J. Gottlieb Fichte/ drugi. - Gdy gadam: "Idziesz, czy nie?", to on idzie, albo nie.

Coś dla ducha…
„We własnej osobie”
Przy furcie zacisznego klasztoru jakiś człowiek pociągnął gwałtownie dzwonek i domagał się,
aby go wpuszczono. Furtian przekazał mistrzowi imponującą, ozdobioną złoceniami wizytówkę, na której można było przeczytać Konrad van Takiataki, a poniżej: Prezes Takiegoatakiego Przedsiebiorstwa. Mistrz zwrócił furtianowi wizytówkę z uwagą: - Powiedz mu, że trafił
pod zły adres. Furtian zrobił, jak mu kazano. – Wybacz, proszę, to był mój błąd – powiedział
wytworny pan. Przekreślił znajdujące się na wizytówce i napisał na odwrocie: Konrad. – Bądź
tak miły i poproś jeszcze raz swojego mistrza, aby mnie wpuścił. Furtian ponownie zaniósł
mistrzowi wręczoną mu wizytówkę. – Aaa! Konrad czeka na zewnątrz – powiedział mistrz. –
Chciałbym go zobaczyć. Wpuść go.
/Norbert Lechleitner/

