
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    29.11 Dzień Powszedni29.11 Dzień Powszedni29.11 Dzień Powszedni29.11 Dzień Powszedni    
1530 s. +Marii Serafii (1 r. śm.) z domu Zofii Rabiej z int. rodziny 
1600 + Stanisława i Stanisławę Malickich z int. córki z rodziną 
Wtorek 30.11 Św. Andrzeja Apostoła, (święto)30.11 Św. Andrzeja Apostoła, (święto)30.11 Św. Andrzeja Apostoła, (święto)30.11 Św. Andrzeja Apostoła, (święto)    
700 + Andrzeja Ludwinka z int. zony, córki i wnuczki 
1600 + Andrzeja Garneckiego z int. rodziców i rodzeństwa 
Środa 01.12 Dzień Powszedni01.12 Dzień Powszedni01.12 Dzień Powszedni01.12 Dzień Powszedni    
1) Msza Święta 
1600 Msza Święta 
Czwartek    02.12 Dzień Powszedni02.12 Dzień Powszedni02.12 Dzień Powszedni02.12 Dzień Powszedni    
1600 + Czesławę, Bolesława Jędrochów z int. córki Heleny z rodziną 
Piątek 03.12 Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)03.12 Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)03.12 Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)03.12 Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (wsp. obowiązkowe)    
1600 + Wincentego Szyszka z int. córki  
Sobota 04.12 Dzień Powszedni04.12 Dzień Powszedni04.12 Dzień Powszedni04.12 Dzień Powszedni    
1530 Mariannę Kuta, Władysława Kutę, + Józefa Plewę, + Michała Bodnara z int. rodziny 
1600 + Eugeniusza Kutę z int. Kutowej z dziećmi 
Niedziela 05.12 II Niedziela Adwentu 05.12 II Niedziela Adwentu 05.12 II Niedziela Adwentu 05.12 II Niedziela Adwentu     
800 + Józefę, Jana, Anielę, Cecylię, Irenę Kubickich z int. rodziny 
1000 Za górników z Morawicy II i III o Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin 
1200 + Mariannę, Stefana Wójcików z int. rodziny 
1530 + Leszka Kurtka, + Stanisława, Genowefę Bogusława Zawadzkich z int. rodziny 
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D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUSSANCTUSSANCTUSSANCTUS  

 

I Niedziela Adwentu 
28 listopada 2010 r.  

Nr 1 (105) 
Oczekujemy 

Twego przyjścia 
w chwale 

Panie, prosimy Ciebie o owocne 
przeżycie adwentu. Niech czas ten 
stanie się osobistą tęsknotą za Two-
ją bliskością, by odkryć, że to TY je-
steś najważniejszy. Kierując się sło-
wami Ewangelisty pragniemy pro-
stować ścieżki naszego życia i po-
przez adwentowe postanowienia 
zbliżać się do miłości Nowonaro-
dzonego Chrystusa. Amen. 

 

Komentarz… 
Pierwsi chrześcijanie czekali po 
zmartwychwstaniu Jezusa na jego 
powtórne przyjście. Żyli na co 
dzień z tą nadzieją. Mamy przygo-
tować się na spotkanie Jezusa. 
Torujmy w swoim życiu drogi, któ-
rymi mógłby do nas przyjść. Pro-
gramujemy sobie życie, studia, 
karierę, wyjazd za granicę. 
Bądźmy gotowi na to, że Bóg mo-
że zmienić wszystko nieoczeki-
wanie. Bądźmy gotowi nie tylko 
na śmierć, koniec świata, ale 
jeszcze na inne niespodzianki  
w życiu.        /ks. Jan Twardowski/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 2,1-5    /    Rz 13,11-14  Ewangelia: Mt 24,37-44 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali 
aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął 
wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w 
polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie 
wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyj-
dzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, 
na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie go-
towi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.” 

 

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

Bliżej Eucharystii… 
Roraty - Msza św. odprawiana w okresie Adwentu ku czci Matki Bożej. Podczas niej 
używa się formularza Mszy o Matce Bożej w okresie Adwentu. 
Roratka (świeca roratnia) – jest to świeca zapalana w prezbiterium podczas Mszy św. ro-
ratniej. Zwykle przewiązana jest ona białą wstążką. Symbolizuje ona Maryję Niepokala-
ną, która jest Jutrzenką, która przyniosła światu Chrystusa – Słońce, które nie zna za-
chodu. 

Ekstra… 
× 29.11-  Dzień Podchorążego 
× 03.12 - Międzynarodowy Dzień Języka Baskijskiego 
× 03.12 - Dzień Naftowca i Gazownika 
× 04.12 - Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii 
× 04.12 - Barbórka – Dzień Górnika 



 
 
 
 

A w parafii… 
▪ W ubiegły poniedziałek nasi kapłani uczestniczyli w dniu skupienia księży naszego dekanatu 
w Dębskiej Woli. Była wspólna modlitwa Liturgią Godzin, nauka konferencyjna wygłoszona 
przez ks. kan. Henryka proboszcza z Radomic na temat przeżywania kapłaństwa i Adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Później odbyło się spotkanie dyskusyjne, na którym poruszono 
sprawę wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Madrytu 
▪ "Będziesz Biblię czytał" - Tegoroczne Roraty będą zachętą do czytania Pisma Świętego. No-
wy rok duszpasterski, który rozpoczynamy I niedzielą Adwentu przeżywać będziemy pod ha-
słem "W komunii z Bogiem". Pierwszego dnia (w poniedziałek) na Roratach dzieci otrzymają 
planszę - miniksięgę roratnią - na którą będą przyklejać obrazki, które będą zdobywać w kolej-
ne dni Adwentu. Na zakończenie Rorat zostaną rozlosowane nagrody dla najbardziej wytrwa-
łych. Zapraszamy Wszystkich na Roraty, szczególnie dzieci z lampionami, codziennie na go-
dzinę 16.00. 
▪ Od II niedzieli Adwentu, aż do końca lutego będzie wystawiona w kościele skarbonka na mło-
dych jadących na Światowe Dni Młodzieży w Madrycie. Zachęcamy do wspierania tego dzieła. 
Zapisy na wyjazd do Madrytu u ks. Rafała Nowińskiego 
▪ 20 listopada 2010 roku w parafii w Morawicy odbyło się kolejne Dekanalne Czuwanie Mło-
dzieży, w którym uczestniczyła ok. 20-osobowa grupa z naszej parafii wraz z ks. Rafałem. 

W poszukiwaniu…  
Adwent - rozpoczyna 
się w Koście Katolickim 
od I Nieszporów 
Czwartej niedzieli po-
przedzającej Święto 
Bożego Narodzenia. 
Adwent jest pamiątką 

oczekiwania na pierwsze przyjście Jezusa 
Chrystusa. Dziś Adwent kojarzy nam się  
z okresem czterech niedziel przed Bożym 
Narodzeniem, lecz  to także oczekiwanie 
na powtórne przyjście Chrystusa. Podczas 
Narodzin do Szopki betlejemskiej przybyli 
tylko wybrani przez Boga ludzie, którzy do-
stali znaki z nieba. Niby wszyscy Żydzi 
oczekiwali przyjścia Mesjasza a przed sta-
jenką nie było wielkich tłumów. A czy gdy-
by Chrystus jeszcze raz przyszedł na zie-
mię po cichu niepostrzeżenie i przyglądał 
się nam to czy zastał by tłumy czekających 
na Niego?                                             /KK/ 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Drodzy Diecezjanie. Ojciec święty Benedykt XVI, 
kontynuując dzieło sługi Bożego Jana Pawła II, 
zaprosił młodych z całego świata na XXVI Świa-
towe Dni Młodzieży, które odbędą się w Madrycie 
w sierpniu 2011 roku. W wydanym z tej okazji 
Orędziu, Papież napisał: "Drodzy młodzi, Kościół 
liczy na Was! Potrzebuje Waszej żywej wiary, 
waszej twórczej miłości i dynamizmu Waszej na-
dziei. Wasza obecność odnawia Kościół, odmła-
dza go i daje mu nową siłę. To dlatego Światowe 
Dni Młodzieży są łaską nie tylko dla was samych, 
ale i dla całego Ludu Bożego." Mam nadzieję, że 
to zaproszenie spotka się z szerokim odzewem 
wśród Was, Młodzi. Podjęte zaś przygotowania  
i Wasz liczny udział w tym spotkaniu staną się 
ożywczym zaczynem dla całej naszej wspólnoty 
diecezjalnej. Z wyjazdem do Madrytu związane są 
koszty, które przekraczają możliwości większości 
młodych. Bez pomocy ze strony nas, dorosłych, 
nie będzie możliwe zrealizowanie tego dzieła. 
Naszym wspólnym pragnieniem jest, aby naszą 
diecezję reprezentowała młodzież ze wszystkich 
dekanatów, bez względu na zamożność. Dlatego 
zwracam się z prośbą do Kapłanów, do wiernych 
świeckich, do właścicieli firm i przedstawicieli 
władz samorządowych o udzielenie wsparcia na-
szej młodzieży. Niech nasza ofiarność będzie wy-
razem zatroskania o przyszłość Kościoła. Pole-
cam modlitwie dzieło przygotowań do XXVI Świa-
towych Dni Młodzieży w Madrycie.                                           

† Kazimierz Ryczan BISKUP KIELECKI 

Intencja różańcowa na grudzień 
Ogólna - Aby doświadczenie cierpienia by-
ło okazją pozwalającą zrozumieć sytuacje 
niedostatku i bólu, które są udziałem osób 
samotnych, chorych i w podeszłym wieku, 
oraz pobudzało wszystkich do wielkodusz-
nego wychodzenia naprzeciw ich potrze-
bom. Misyjna - Aby narody świata otwarły 
drzwi Chrystusowi oraz Jego Ewangelii po-
koju, braterstwa i sprawiedliwości. 

Boży człowiek…  -  św. Andrzej Apostoł (30 listopada) 
Andrzej pochodził z żydowskiej rodziny rybackiej 
z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim, ale miesz-
kał w Kafarnaum razem z bratem św. Piotrem  
i jego teściową. Początkowo był uczniem św. Ja-
na Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za 
Jezusem Chrystusem, gdy ten przyjmował 
chrzest w Jordanie. Andrzej nie tylko sam przy-
stąpił do Chrystusa, ale przyprowadził także św. 
Piotra. Po śmierci Jezusa na krzyżu, jego zmar-
twychwstaniu i zesłaniu Świętego Ducha na apo-
stołów, Andrzej jako pierwszy głosił Ewangelię  
w Bizancjum uważa się, że był pierwszym bisku-
pem konstantynopolitańskim, a następnie w mia-
stach Azji Mniejszej, Tracji, Scytii, Grecji, Abcha-
zji i na wybrzeżach Morza Czarnego. Za swe na-
uki apostoł Andrzej został skazany na śmierć 
męczeńską, którą poniósł w greckim Pátrai , we-
dług rożnych źródeł, w 62, 65 lub 70 roku. W iko-
nografii św. Andrzej Apostoł przedstawiany jest 
jako starszy mężczyzna o gęstych, siwych wło-
sach i krzaczastej, krótkiej brodzie. Jako apostoł 
nosi długi płaszcz. Czasami ukazywany jako ry-
bak w krótkiej tunice. Powracającą sceną w sztu-
ce religijnej jest chwila jego ukrzyżowania. Atry-
butami Świętego są: "krzyż św. Andrzeja"  
w kształcie litery X, księga, ryba, sieć. Modlitwa: 
Boże, Panie mój, racz to łaskawie sprawić, aby-

śmy za przykładem świętego Męczennika Twego, Andrzeja apostoła, zawsze niezłomni zostali 
w tej wierze, a tym samym zbawienia wiecznego dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. 

Zamyśl się… 
„Aby znaleźć miłość, nie 
pukaj do każdych drzwi. 
Gdy przyjdzie twoja godzi-
na, sama wejdzie do two-
jego domu, życia, serca.” 

/Anonim/ 

Uśmiech… 
Jasiu jedzie na rowerze do kościoła a ksiądz do Jasia: - Dlaczego 
nie wchodzisz do kościoła? Jasiu na to: - Bo nie ma kto mi popil-
nować roweru. Ksiądz odpowiada: - Duch Święty ci popilnuje. Ja-
siu wchodzi do kościoła i żegna się przed krzyżem "w imię Ojca  
i Syna. Amen". Ksiądz się go pyta: - A gdzie Duch Święty? Jasiu 
odpowiada: - Pilnuje mi roweru. 

Coś dla ducha… 
„Wyszkolony” 

Swoje małżeństwo wyobrażał sobie, naturalnie, całkiem inaczej. Skąd miałby wiedzieć, że jego 
ładna, szczupła małżonka, wkrótce po ślubie zmieni się w niechlujną, wiecznie gderającą  
i złoszczącą się jędzę. Jedzenie, jeśli w ogóle je zrobiła, było z torebki albo puszki, bielizny, gdy 
raczyła nastawić pralkę, zasadniczo nie prasowała, nie wspominając już o sprzątaniu, do które-
go absolutnie nie czuła powołania. Przez cały dzień robiła rumor, z niczym nie dając sobie rady. 
– Dlaczego to wszystko znosisz? Rozwiedź się lub wypędź ją z domu. To przecież nie jest ży-
cie – mówili współczujący mu przyjaciele. – Ależ dlaczego? – pytał z uśmiechem małżonek. Je-
stem mojej żonie wielce zobowiązany. Jej sposób bycia nauczył mnie cierpliwości i wciąż uczę 
się jej od nowa. Dzięki niej potrafię dobrze znosić problemy zawodowe oraz życiowe trudności.  

/Norbert Lehleitner/ 
 


