
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 29.12 Św. Tomasza (wsp. dowolne)  
700 + Anielę Misior (r. śm.)   
1600 + Bogdana Dulębę od uczestników pogrzebu  
Wtorek 30.12 Dzień Powszedni  
700 + Jana Kubickiego (r. śm.) i zm. z rodziny Kubickich  
1600 + Józefa Młynarczyka od uczestników pogrzebu   
Środa 31.12 Św. Sylwestra I (wsp. dowolne)  
700  + Mariannę, Władysława, Edwarda Machulskich i Krystynę Woś z int. Bogdana   
1600 + Antoniego, Franciszkę Kowalskich, Stefana Wiktora, Floriana, Krzysztofa Kowal-
skich i Magdalenę Woźniak 
2400 Msza Św. za parafię  
Czwartek 01.01 Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość)  
800 Msza Św. za parafię  
1000 + Jana, Mariannę, Stanisława Rozporów, Edwarda Brzozę z int. żony  
1200  + Reginę Kasperek-Ciciorę (r. śm.), Edwarda, Władysława Kasperka   
1600 + Tadeusza Frankowicza z int. matki   
Piątek 02.01 św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu (wsp. obow.) 
1600 Genowefę Baran (imienin.) z int. Baranowskich 
1800 msza święta  
Sobota 03.01 Dzień Powszedni  
700 + Annę, Stefana, Tadeusza, zm. z rodziny Salamonów, Helenę, Jana, Henryka Węgrzy-
nów, Kazimierę, Józefa Gibasów, Krzysztofa Lewickiego z int. rodziny  
1600  Genowefę Pietszczyk i Genowefę Tkacz  
1800  msza święta  
Niedziela  04.01 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim  
800 + Katarzynę, Józefa Wieczorków, Mariana Piotrowskiego, Józefa Pabiana i Jerzego 
Dziergwę  
1000  + Władysława i Mariannę Malickich Otolię, Bolesława Stanisława, Salamonów, Jó-
zefę i Kazimierza Szymkiewiczów 
1200 + Mieczysława, Katarzynę, Franciszka, Stanisława Malickich   
1600 + Mariana Krajewskiego (r. śm.) Błażeja, Janinę, Stanisławę Krajewskich  

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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Świętej Rodziny 
Jezusa, Maryi i Józefa 

28 grudnia 2014 r. 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Syr 3, 2-6. 12-14 
                   Kol 3, 12-21 
Ewangelia: Łk 2, 22. 39-40 
„Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia 
według Prawa Mojżeszowego, Ro-
dzice przynieśli Jezusa do Jerozoli-
my, aby Go przedstawić Panu. A gdy 
wypełnili wszystko według Prawa 
Pańskie go, wrócili do Galilei, do 
swego miasta Nazaret. Dziecię zaś 
rosło i nabierało mocy, napełniając 
się mądrością, a łaska Boża spoczy-
wała na Nim.” 
Kazanie espresso… 
„>>Skuteczniej uwolnilibyśmy się od 
komunizmu, gdyby każdy z nas rano 
wyczyścił buty, niż gdy wszyscy ra-
zem zakładamy Orłu koronę>> - mó-
wił Krzysztof Kieślowski. 
Maryja i Józef traktują i wychowują 
Jezusa zwyczajnie, zwracając uwagę 
na rzeczy podstawowe. Dzisiaj – 
zgodnie z Prawem – idą do świątyni  
i przedstawiają Go Panu. 

Lucjan Kydryński wspomina Karola Wojtyłę jako pobożnego, ale zwykłego chłopca, 
który pilnie się uczył, pomagał w domu, m.in. dźwigał węgiel na trzecie piętro.”  

/ks. E. Burzyk/ 

Maryja Panna Dzieciątka piastuje 
i Józef Święty Ono pielęgnuje 

 
Nowenna do błogosławionych sióstr Marceliny, Ewy i Marty 

Boże Miłosierny, błogosławiona Matka Marcelina wierzyła, że Ty przeprowadzając 
przez ogień doświadczeń, w tym ogniu oczyszczasz serca i dajesz nam nadzieję 
zbawienia dla tych, za których się modlimy. Spraw, by błogosławiona Matka Marceli-
na i błogosławione Siostry Ewa i Marta zostały zaliczone w poczet świętych i były dla 
nas wzorem wypełniania z miłością Twojej woli. Za ich wstawiennictwem udziel nam 
łaski…, o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
Błogosławiona Matko Marcelino módl się za nami! 
Błogosławione Siostry Ewo i Marto módlcie się za nami! 
 
 

Kolęda… 
- Pndz 29.12 – jeden ksiądz od 9.00 Nida od 74, drugi od 15.00 Nida od nr 34, do siebie 
- Wt 30.12 – dwóch księży od godz 9.00 Nida od 1 do 33, do siebie 
- śr 31.12 – dwóch księży od godz 9.00, jeden Kowala Mała od kopalni do centrum, drugi 
Podwole zaczynając od lasu 
- pt 02.01 – jeden ks. od 9.00 Kowala od 1, drugi od godz 12.00 Kowala od 40, do siebie 
- sb 03.01 – dwóch księży od 9.00 Kowala od 41 do 65, do siebie 
 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę odbyło się ostatnie spotkanie Lectio Divina. Poprowadzili je przedstawi-
ciele zakonów franciszkańskich. Podczas tych spotkań poznaliśmy także duchowość karmeli-
tów, cystersów i oblatów św. Józefa. A wszystko to ze względu na rozpoczęty Rok Życia 
Konsekrowanego. Na początku naszych rozważań zatrzymaliśmy się i wędrowaliśmy wzdłuż 
źródła wypływającego spod progu świątyni (Ez 47, 1-12), następnie zdaliśmy sobie sprawę  
z tego, że to my jesteśmy świątynią Boga (1Kor 3, 1-17), później spoczął na nas Duch Święty 
(Dz 2,1-13), żeby na koniec Jezus ofiarował nam swoją Matkę (J 19, 25-27). Motyw Kościoła 
pozwolił do pełniejszego przygotowania do rocznicy 575-lecia istnienia naszej parafii, którą 
będziemy obchodzić w 2015 roku. Wszystko zrodziło się z pomysłu Duszpasterstwa Młodzie-
ży GÓRA, która tym sposobem rozpoczyna owocny czas realizacji pomysłów natchnionych 
przez Ducha Świętego - co w efekcie ma przygotować parafię na zbliżające się Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie w 2016 r.                                                                         /P. Młynarczyk/ 
▪ Od 19 do 21 grudnia 2014 roku przeżywaliśmy Triduum ze św. Maksymilianem Marią Kol-
be. Dołączył on bowiem do patronów naszej parafii. W piątkowe popołudnie w Świetlicy  
w Brzezinach odbyła się projekcja filmu fabularnego „Życie za życie” w reżyserii Krzysztofa 
Zanussiego. W sobotę, w dzień poświęcony Matce Bożej, za przykładem świętego francisz-
kanina ksiądz proboszcz Józef Knap oddał parafię pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach  
w opiekę Niepokalanej Maryi. Akt ten został poprzedzony nabożeństwem ku Jej czci, pod-
czas którego odbył się śpiew Akatystu. Wykonały go schola Angelo z Piotrkowic z pomocą 
Scholi Parafialnej im. św. Stanisława Kostki z Brzezin. Kulminacyjnym wydarzeniem była 
niedzielna uroczystość, na którą przybyli do brzezińskiej parafii goście z Niepokalanowa. 
Homilie na mszach głosił ojciec gwardian Mirosław Bartos. Towarzyszyło mu 5 sióstr ze 
Zgromadzenia Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. Przygotowały one spotkanie  
z dziećmi oraz program słowno-muzyczny o życiu konsekrowanym. Na mszy o godz. 12.00 
odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego przez gwardiana 
Niepokalanowa. Relikwiarz w kształcie płomienia z symbolami nawiązującymi do tego patro-
na (dwie korony i krzyż franciszkański) spoczął na specjalnie przygotowanym ołtarzu. Opra-
wę eucharystii przygotowała schola parafialna. W uroczystości wzięła udział delegacja Ry-
cerstwa Niepokalanej wraz z pocztem sztandarowym. Na koniec mszy wszyscy wierni mogli 
ucałować relikwie św. Maksymiliana i zabrać ze sobą pamiątkowy obrazek. Bogu niech będą 
dzięki za ten piękny i owocny czas dla całej parafii.  
 ▪ Z okazji Świąt Bożego Narodzenia została przygotowana dekoracja w naszym kościele. 
Przez dwa dni pracowała przy niej liczna grupa młodszych i starszych parafian. W efekcie 
powstał piękny krajobraz szopki. Jezusek spoczywający w żłóbku jest oświetlony przez świa-
tło gwiazdy betlejemskiej. Dekoracje na choinkach ufundowała Redakcja naszego Pisma. 
Niech Bóg błogosławi wszystkim zaangażowanym w prace dekoratorskie. 
▪ W środę zakończenie starego roku - msze św o godz. 16.00 i 24.00. Będziemy dziękować  
z przeżyty rok i prosić o błogosławieństwo na kolejny rok, w którym przeżywać będziemy Ju-
bileusz 575-lecia parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach. 
▪ 1 stycznia przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, jest to święto nakazane. Tego 
dnia przeżywamy również pierwszy czwartek miesiąca. 
▪ W piątek kapłan odwiedzi zgłoszonych chorych od godz 9.00. 
▪ 2 stycznia przypada pierwszy piątek miesiąca, 3 stycznia pierwsza sobota. Msze święte  
o godz. 16.00 i 18.00. Spowiedź godzinę przed rozpoczęciem mszy. 
▪ Zgodnie z wysuwanym postulatem by ułatwić osobom pracującym uczestnictwo w mszach 
świętych, podczas ważniejszych uroczystości msza św popołudniowa w okresie zimowym 
będzie również odprawiana o godz 18.00. 
▪ Aby poszerzyć możliwości udzielania chrztu świętego zostały wyznaczone dodatkowe ter-
miny. Sakrament ten będzie się odbywał w każdą dugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz  
w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. 
▪ W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska. 
 

Boży człowiek…  -  św. Katarzyna Labouré (31 grudnia) 
Katarzyna urodziła się 2 maja 1806 r. w burgundzkiej wiosce Fa-
in-les-Moutiers, w licznej rodzinie. Kiedy Katarzyna miała 20 lat  
i przekonała się, że w domu jej pomoc nie jest już nagląco po-
trzebna, wyznała ojcu, że pragnie wstąpić do sióstr miłosierdzia - 
szarytek. Ojciec stanowczo jednak odmówił i wysłał córkę do Pa-
ryża, do brata jej, Karola, żeby mu pomagała prowadzić tam 
skromną restaurację. Równocześnie nawiązała kontakt z sio-
strami miłosierdzia. Wstąpiła zatem do nich w 24. roku życia. Po 
odbyciu postulatu i trzech miesięcy próby nowicjat odbyła w do-
mu macierzystym zakonu w Paryżu. W domu na rue du Bac  
w Paryżu doznała mistycznych łask. W nocy z dnia 18 na 19 lip-
ca 1930 roku, kiedy Francja przeżywała rewolucję lipcową, pod-
czas snu ukazał się Świętej anioł, zbudził ją i zaprowadził do 
nowicjackiej kaplicy. Tam zjawiła się jej Matka Boża, skarżyła się 
na publiczne łamanie przykazań, zapowiedziała kary, jakie 
spadną na Francję i zachęciła Katarzynę do modlitwy i uczyn-
ków pokutnych. Mimo sławy tych objawień Katarzyna pozostała 
cicha i nieznana. Nie uczyniła bowiem ze swego objawienia 

sprawy publicznej - powiedziała o nim jedynie swojemu spowiednikowi. W 1831 r. Katarzyna 
znalazła się w hospicjum przy ulicy Picpus i tam w ukryciu dokończyła swego skromnego ży-
cia, wypełnionego uciążliwymi posługami około starców. Zmarła 31 grudnia 1876 r. Modlitwa. 
Chryste przez wstawiennictwo Twej służebnicy Katarzyny prosimy Cię o pokorę serca. 

A w parafii… 
▪ Podczas pasterki na Fundusz Ochrony Życia zostało zebrane w naszej parafii 1100 zł. 
▪ 6 stycznia do naszego kościoła zostaną wprowadzone relikwie błogosławionych sióstr nie-
pokalanek: Marceliny Darowskiej (założycielki) oraz Ewy Noiszewskiej i Marty Wołowskiej 
(męczenniczek). Dziś rozpoczynamy nowennę przed tą uroczystością. 
▪ Wychodząc naprzeciw potrzebom Parafian pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania  
z możliwości czytania interesujących książek i innych publikacji dotyczących świętych i bło-
gosławionych. Wezwanie naszej parafii obliguje nas do pogłębiania wiedzy na ten temat.  
Z tego powodu zostało powołane Dzieło Biblioteczne skierowane w pierwszej kolejności do 
osób starszych, chorych i samotnych. Jednak miło nam będzie jeśli z propozycji czytelniczej 
skorzysta jak największa liczba parafian. Wystarczy wypełnić formularz rozdawany podczas 
kolędy i oddać go księdzu, bądź wrzucić do specjalnej skrzynki, która od 6 stycznia 2015 roku 
będzie umieszczona przy wejściu do kościoła. Raz w miesiącu ktoś z naszego Zespołu do-
starczy Państwu do domu wartościowe książki do czytania. Patronami Dzieła Bibliotecznego 
będą nowe patronki naszej parafii ss. Ewa i Marta. Uroczysta inauguracja odbędzie się  
6 stycznia. Dzieło ma na celu spełnianie uczynków miłosierdzia i jest całkowicie bezpłatne. 
Zamyśl się… 
„U przyjaciół wszystko jest wspólne”      
                                        /Pitagoras/ 

Uśmiech… 
- Dlaczego nad Wąchockiem nie ma dziury ozonowej? 
- Bo ją sołtysowa zacerowała. 

Coś dla ducha… 
„O kawałku prawdy” 

Pewnego dnia wybrał się diabeł ze swym przyjacielem człowiekiem na przechadzkę. Obaj 
zauważyli w pewnym momencie, że idący przed nimi młodzieniec schylił się i cos podniósł. –
Co on znalazł? – chciał wiedzieć człowiek. – Kawałek prawdy – odpowiedział diabeł. – I to cię 
nie niepokoi? – pytał dalej człowiek. – Nie ma powodów do niepokoju. Pozwolę mu tylko zro-
bić z tego wyczerpujący traktat teologiczny. I już nie wyjdzie z moich rąk.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 
 


