
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    23.01 Dzień Powszedni 23.01 Dzień Powszedni 23.01 Dzień Powszedni 23.01 Dzień Powszedni     
1600  Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o bł. I opiekę w dorosłym życiu w 18-tą r. 

urodzin Pauliny Cerazy z int. dziadka 

Wtorek  24.01 24.01 24.01 24.01 Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obowią(wsp. obowią(wsp. obowią(wsp. obowiązzzzk.k.k.k.))))    
 1530      
Środa  25.01 Nawrócenie Św. Pawła, apostoła (święto)25.01 Nawrócenie Św. Pawła, apostoła (święto)25.01 Nawrócenie Św. Pawła, apostoła (święto)25.01 Nawrócenie Św. Pawła, apostoła (święto)    
700  
Czwartek    26.01 Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów (wsp. obowiązkowe)26.01 Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów (wsp. obowiązkowe)26.01 Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów (wsp. obowiązkowe)26.01 Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów (wsp. obowiązkowe) 
700

   

Piątek  27.01 Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa (wsp. obowiązkowe)  27.01 Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa (wsp. obowiązkowe)  27.01 Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa (wsp. obowiązkowe)  27.01 Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa (wsp. obowiązkowe)      
1600

 Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o bł. w życiu dla Zuzanny w 2-gą r. ur.  

z int. rodziców  

Sobota  28.01 Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obowią28.01 Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obowią28.01 Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obowią28.01 Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obowiązzzzk.k.k.k.) ) ) )     
1500 + Teresę Litwin (3 r. śm.) z int. Siostry Anny   

1600 + Romana, Adama, Edwarda Kruków, Marię Więcek, Janinę Budzik z int. rodziny 

Niedziela  29.01 IV Niedziela Zwykła29.01 IV Niedziela Zwykła29.01 IV Niedziela Zwykła29.01 IV Niedziela Zwykła    
800

 + Czesława Krzyszkowskiego z int. żony z dziećmi 

1000 + Janinę Praszkiewicz z int. syna z rodziną 

1200
 + Józefa Łukasiewicza z int. żony z dziećmi 

1530 + Kazimierza Januszka i Ryszarda Januszka 
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III Niedziela Zwykła 
22 stycznia 2012 r.  

Nr 9 (165) 
Modlitwa wychowawcy 
Nie niosę Ci długich mo-
dłów, o Boże. Nie ślę 
westchnień licznych… nie 
biję niskich pokłonów, ni 
składam ofiary bogatej ku 
czci Twej i chwale. Nie 
pragnę wkraść się w Twą 
możną łaskę, nie zabie-
gam o dostojne dary. My-
śli moje nie mają skrzy-

deł, które by pieśń niosły w niebiosa. Wyrazy moje nie mają barwy, ani woni, ani 
kwiatów. Znużony jestem i senny. Wzrok mój przyćmiony, a grzbiet pochylony pod 
ciężarem wielkim obowiązku. A jednak prośbę serdeczną zaniosę, o Boże. A jednak 
klejnot posiadam, którego nie chce powierzyć bratu – człowiekowi. Obawiam się, że 
człowiek nie zrozumie, nie odczuje, zlekceważy, wyśmieje. Jeżeli jestem szarą poko-
rą wobec Ciebie, Panie to w prośbie mej stoję przed Tobą – jako płomienne żądanie. 
Jeśli szepcę cicho, to prośbę tę wygłaszam głosem nieugiętej woli. Wzrokiem nakazu 
strzelam pod chmury. Wyprostowany żądam, bo już nie dla siebie. Daj dzieciom do-
brą dolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą 
drogą ich prowadź, ale najpiękniejszą. A jako prośby mej zadatek, przyjm jedyny mój 
klejnot: smutek. Smutek i pracę.                                                       /Janusz Korczak/ 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Jon 3,1-5.10   /     1 Kor 7,29-31     Ewangelia:     Mk 1,14-20 
„Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 
Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: 
Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili 
sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, 
którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, 
Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.” 

Słowa błogosławionych… 
„Nawrócenie (…) jest ruchem dwubiegunowym: człowiek odrywa się od zła, aby skierować 
się ku Bogu. I właśnie dlatego na drodze nawrócenie znajduje się powołanie. W miarę bo-
wiem, jak człowiek zwraca się ku Bogu, znajduje to zadanie, którego Bóg wyznacza mu  
w życiu. Można to wyrazić jeszcze lepiej: stopniowo, jak człowiek zwraca się ku Bogu, od-
krywa, że jego życie jest zadaniem wyznaczonym mu przez Boga.”             /bł. Jan Paweł II/  
„Nie jest najważniejsze to, co mówimy, ale to, co mówi Bóg do nas i przez nas. Jezus zaw-
sze czeka na nas w ciszy. I w tej ciszy będzie nas słuchał, przemówi do naszej duszy, wte-
dy usłyszymy Jego głos.”                                                              /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stefanię 

Wawrzeńczyk z Brzezin która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 22.01 – Dzień Dziadka 
× 26.01 – Dzień Transplantacji 
× 15.01-12.02 – Tikkun Naprawa, Drugie Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-
Żydowskie Kielce 2012: 
- 24.01, godz. 17.00, Kieleckie Centrum Kultury (mała scena) „CZEMU NAZYWASZ 
MNIE DOBRYM?” – spotkanie z siostrą Małgorzatą Chmielewską 
- 25.01, godz. 18.00, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Ściegiennego 13, „TIKKUN – 
IDEA NAPRAWY ŚWIATA W JUDAIZMIE” – spotkanie z rabinem Sachą Pecaricem  
- 27.01, godz. 18.00, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Ściegiennego 13 WIECZÓR 
WSPOMNIEŃ O DOKTORZE MARKU EDELMANIE 
- 28.01, godz. 18.00, Baza Zbożowa, ul Zbożowa 4, DAWID RUBINOWICZ spektakl  
w reżyserii Doroty Any 



A w parafii… 
▪ Wizyta duszpasterska w naszej parafii powoli dobiega końca. 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola organizuje kolejne spotkanie z cyklu „Brzeziń-
skie Rody”. Tym razem serdecznie zapraszamy osoby, które noszą (lub nosiły) nazwisko 
Kruk, oraz wszystkich zainteresowanych historiami rodzinnymi. Spotkanie odbędzie się  
w niedzielę 29 stycznia o godz. 15.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach. 
▪ Trwa właśnie tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zachęcamy do pamięci modlitewnej 
w tej ważnej kwestii, aby ludzie potrafili wspólnie kierować swe myśli, modlitwy, dziękczynie-
nia do jedynego Boga. Zapraszamy na modlitwę w duchu Taize w tej intencji w kościele oj-
ców kapucynów na ul. Warszawskiej w Kielcach. Wspólne spotkanie przedstawicieli różnych 
religii rozpocznie się 24 stycznia o godz. 19.15. W przygotowaniu czuwania pomaga mło-
dzież z naszej parafii.  

O Januszu Korczaku - cz. 1 
Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. 
Stary Doktor lub pandoktor urodził się 22 lipca 1878 
w Warszawie w rodzinie żydowskiej. Dorastanie  
i dojrzewanie Janusza Korczaka przebiegało w trud-
nych warunkach materialnych. 17 marca 1905 
otrzymał dyplom lekarza – po wysłuchaniu pięcio-
letniego kursu nauk medycznych i złożeniu obowią-
zującego egzaminu. Brał udział – jako lekarz – w 
wojnie rosyjsko-japońskiej (1905) i za swą służbę 
awansował do stopnia majora. Pomiędzy 1903-1912 
pracował jako pediatra w Szpitalu dla Dzieci im. 
Bersonów i Baumanów przy ul. Śliskiej 51 – Siennej 
60. Ofiarnie wypełniał swe obowiązki. Nie unikał 
proletariackich części miasta. Od ubogich pacjentów 
nie pobierał wynagrodzenia, zaś od zamożnych nie 
wahał się zażądać bajońskich honorariów. Współ-
pracował z Samuelem Goldflamem, z którym podjął 
szeroką działalność społeczną. W 1911 roku podjął 
decyzję, że nie założy rodziny. Przychylał się do 
poglądu o nieposiadaniu tzw. prywatnych dzieci. 
Wszystkie dzieci, które leczył lub wychowywał, 
uważał za własne. Jego późniejsza działalność po-
twierdziła tę postawę. (cdn) 

Listy dzieci do Boga… 
♥ Kochany Boże chyba wiem skąd się 
biorą dzieci. Ze środka mamuś a Tatu-
siowie je tam wkładają. A gdzie są 
wcześniej? Czy trzymasz je w niebie? 
Jak się tam dostają? Czy musisz się 
nimi ciągle opiekować? Odpowiedz 
proszę na wszystkie moje pytania. My-
śle o Tobie zawsze. Twój Jaś 
♥ Drogi Boże jestem Amerykaninem.  
A Ty? Mark 
♥ Panie Boże dzienkuie Ci za bracisz-
ka ale ja modliłam się o szczeniaka. 
Natalka 
♥ Panie Boże proszę cie wstaf jakieś 
święto miendzy bożym narodzeniem  
a wielkanocą. Bo teraz niema w tym 
czasie nic fajnego. Helenka 
♥ Kochany Boże! Padało przez całe 
wakacje i tata strasznie się wsciekał. 
Wygadywał o tobie różne rzeczy któ-
rych nie wolno muwić ale mam nadzie-
je że nic mu za to nie zrobisz. Tfój 
przyjaciel. Ale nie powiem ci kto. 

Zakonnie… 
Franciszkanie konwentualni -  zostali założeni ok. 1207 r., w Polsce są od 1227 r. Charyzma-
tem zakonu jest zachowywanie Ewangelii przez życie według rad ewangelicznych: ubóstwa, 
posłuszeństwa i czystości. Nazwa „Bracia Mniejsi Konwentualni” oznacza prowadzenie życia 
i działalności we wspólnocie, praktykowanie ubóstwa i zajmowanie „mniejszej” pozycji w spo-
łeczeństwie oraz prowadzenie duszpasterstwa i apostolstwa przez duże wspólnoty i za po-
mocą środków społecznego przekazu, zwłaszcza telewizji. Cechą charakterystyczną tej ga-
łęzi rodziny franciszkańskiej jest prowadzenie apostolstwa i duszpasterstwa przez duże 
wspólnoty. Polscy zakonnicy wydali jednego z największych współczesnych świętych – Mak-
symiliana Marię Kolbego, z ich grona wywodzą się liczni błogosławieni: Jakub Strzemię, Ra-
fał Chyliński, błogosławieni męczennicy II wojny światowej: Jan Antonin Bajewski, Ludwik 
Pius Bartosik, Józef Innocenty Guz, Józef Achilles Puchała, Karol Herman Stępień, Antoni 
Tymoteusz Trojanowski, Piotr Bonifacy Żukowski. Pełna nazwa: Zakon Braci Mniejszych 
Konwentualnych (OFMConv).                                                                                   /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Tymoteusz (26 stycznia) 
Tymoteusz był wiernym i oddanym uczniem oraz 
współpracownikiem św. Pawła. Kiedy Apostoł 
Narodów zatrzymał się w czasie swojej drugiej 
podróży w miasteczku Listra, nawrócił dwie Ży-
dówki: kobietę imieniem Lois i jej córkę, Eunikę. 
Synem tejże Euniki, a wnukiem Lois był św. Ty-
moteusz. Tymoteusz był młodzieńcem wykształ-
conym. Znał Pismo Święte i często się w nim 
rozczytywał. Wyróżniał się dobrymi obyczajami. 
Chrzest przyjął z rąk św. Pawła. Dlatego słusznie 
Apostoł nazywał go swoim synem. Św. Paweł 
często posługiwał się Tymoteuszem i wysyłał go 
w trudnych i poufnych sprawach do poszczegól-
nych gmin, które założył, m.in. do Koryntu, Filippi 
i Tesalonik. Jego też wyznaczył biskupem Efezu, 
ówczesnej metropolii Małej Azji i stolicy rzymskiej 
prowincji. Tradycja głosi, że Tymoteusz miał po-
nieść śmierć męczeńską za Trajana z rąk rozju-
szonego tłumu pogańskiego, kiedy miał odwagę 
publicznie zaprotestować przeciwko krwawym 
igrzyskom. Tłum miał rzucić się na starca i tak go 
pobić, że ten niebawem wyzionął ducha. Martyro-
logium Rzymskie podaje jeszcze inną wersję, że biskup miał występować przeciwko czci po-
gańskiej bogini Diany, która w Efezie miała swoje centralne sanktuarium. Modlitwa: Boże, 
któryś świętego Tymoteusza, wzajemnym przykładem wytrwałości w wierze świętej utwierdzić 
raczył, spraw łaskawie, prosimy, abyśmy jedni drugich i słowem i przykładem do cnoty zachę-
cając, za jego pośrednictwem wszyscy razem w Niebie chwalili Cię na wieki. Amen. 

Zamyśl się… 
„Ból jest świętym aniołem – on to bardziej 
aniżeli wszystkie inne radości tego świata 
sprawił, iż wielu osiągnęło dojrzałość”    

/Adalbert Strifter/ 

Uśmiech… 
Wsiada pijak do taksówki: - Poproszę na Li-
pową! Taksówkarz: - Przecież już jesteśmy na 
Lipowej. - O, jak szybko! Ile płacę? - Nic.  
- O, i jak tanio! 

Coś dla ducha… 
„Dobre życzenia”  

Pewien król, podróżując po kraju, przybył do najdalszej ze swej prowincji. By powitać monar-
chę i jego okazały orszak, na dużym placu stolicy regionu zgromadził się tłum ludzi. Jakiś sta-
ry człowiek przecisnął się na sam przód, przed pierwszy rząd zebranych, i zawołał do króla.: - 
Dobry królu, oby niebo obdarzyło cię wszystkimi skarbami świata i licznym potomstwem! Król 
zatrzymał swojego konia i odrzekł mu: - Dzięki za twoje życzenia. Na pewno wypowiedziałeś 
je w dobrej wierze. Ale mylisz się sądząc, że są one dobre, ponieważ duża rodzina to dużo 
problemów, duże bogactwo to duży ciężar, a długie życie to nieskończone pasmo rozczaro-
wań. – Moje życzenia są szczere i przyświeca im twoje dobro – odrzekł starzec. – Jeśli niebo 
obdarzy cię dużą rodziną, w której wszyscy członkowie będą wypełniać w stosunku do siebie 
swoje powinności, jakich problemów możesz się wówczas obawiać? Jeśli posiadłbyś duże 
bogactwo i sprawiałoby ci radość dobrowolne rozdawanie swoich dóbr wśród biednych i po-
trzebujących twojego królestwa, to jak mogłoby ci ono być ciężarem? Jeśli zaś będziesz pa-
nował w swym królestwie z roztropnością, twoje rządy wśród ludu dadzą ci radość, a kiedy 
weźmie górę nierozsądek, możesz na osobności pracować nad sobą i się doskonalić: wów-
czas długie życie cię nie rozczaruje.                                                           /Norbert Lechleitner/   

 


