
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 05.01 Dzień Powszedni  
700 + Aleksandrę (51 r. śm.) Eugeniusza (1 r. śm.) i zm. z rodziny Hejduków Węgrzynów  
1600 + Mariannę, Franciszka, Alicję Zegadłów z int. syna z rodziną  
Wtorek 06.01 Objawienie Pańskie (uroczystość)  
800 Msza Święta za parafię  
1000 + Stefana Dominczaka  
1200 1) + Stanisława, Władysławę, Henryka, Stanisława Jędrochów  
        2) + Aleksandrę Zacharz z int. koleżanek i kolegów z klasy 
1600 + Ryszarda Dąbrowskiego, Janinę, Piotra, Tadeusza Rabiejów z int. rodziny  
Środa 07.01 Dzień Powszedni  
700 + Janinę Pędzik z int. rodz. Pobochów z Miąsowej  
1600 + Edwarda Malickiego z int. siostry  
Czwartek 08.01 Dzień Powszedni  
700 + Józefa Młynarczyka z int. Czesławy Tetelewskiej 
1600 + Anielę, Władysława Wojdów   
Piątek 09.01 Dzień Powszedni  
1600  + Franciszkę, Józefa, Stanisława Kasperków  
Sobota 10.01 Dzień Powszedni  
1600 + Dariusza Machulskiego (2 r. śm.)  
Niedziela  11.01 Chrzest Pańki (święto)  
800 + Karola (8 r. śm.), Sebastiana Tetelewskich  
1000  + Mariannę Kruk (13 r. śm.)  
1200 Chrzty 
1600 Msza Święta za parafię  

 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
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Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
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PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

II Niedziela po  
Narodzeniu Pańskim 

4 stycznia 2015 r.  
Nr 6 (319) 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Syr 24, 1-2. 8-12              
                 Ef 1, 3-6. 15-18 
Ewangelia: J 1, 1-5. 9-14 
Na początku było Słowo,  
a Słowo było u Boga, i Bo-
giem było Słowo. Ono było 
na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się 
nie stało, co się stało.  
W Nim było życie, a życie 
było światłością ludzi,  
a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie 
ogarnęła. Była Światłość 
prawdziwa, która oświeca 
każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi. Na świe-
cie było Słowo, a świat stał 
się przez Nie, lecz świat 
Go nie poznał. Przyszło do 
swojej własności, a swoi 
Go nie przyjęli. Wszystkim 

tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą  
w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało miedzy nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 
Kazanie espresso… 
„Arianizm to herezja, która głosi, że Syn Boży został stworzony przez Ojca, a skoro 
został stworzony, to był taki czas, kiedy Go nie było.  
Święty Jan podkreślał, że Jezus jest Bogiem, istnieje od początku; brał udział w stwo-
rzeniu świata: bez Niego nic się nie stało, co się stało. 
Jan Tauler zwraca uwagę nie tylko na fakt narodzenia Syna Bożego, ale na Jego ro-
dzenie się w naszych sercach, w każdym momencie życia.”                  /ks. E. Burzyk/ 

Boże uwielbiamy Cię 
przez Twoich Świętych! 

Błogosławiona Marcelino, Ewo i Marto 
módlcie się za nami! 

 
 

Modlitwa… 
Boże, Niebieski Ojcze, Twojego Syna objawiłeś poganom. Prowadź nas światłem wiary  
i spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, oglądać mogli twarzą w twarz 
blask Twojego majestatu. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Bo-
ga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen 

Kolęda… 
- pndz 05.01 – dwóch księży od g. 9.00, Kowala numery 67-86, do siebie 
- śr 07.01 – dwóch księży od godz. 15.00, Kowala 87 do krzyżówki, do siebie 
- czw 08.01 -  dwóch księży od godz. 15.00, Kowala 102 do krzyżówki, do siebie 
- ptk 09.01 -  dwóch księży od godz. 15.00, Brzeziny, ul. Nad Zalewem, Bajkowa, Prze-
mysłowa 
- sb 10.01 - dwóch księży od godz. 9.00, pierwszy: Nida blok kolejowy i Brzeziny  
ul. Podlesie od leśniczówki, ulice Dąbrowa, Leśna, Płk Żarnowskiego; drugi: Brzeziny 
blok Spółdzielczy i ulice Wrzosowa (od Morawicy) i Nidziańska 
 



A w parafii… 
▪ W środę pożegnaliśmy stary rok. Obecnie przeżywamy jubileuszowy dla naszej parafii rok 
2015. Niech Bóg obdarza nas potrzebnymi łaskami. 
▪ Dziś niedziela adoracyjna i zmiana tajemnic różańcowych. Członków Kół Różańcowych 
zapraszamy do zakrystii po odbiór tabelek ze zmianami tajemnic na rok 2015. 
▪ W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska. 
▪ 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana Świętem 
Trzech Króli. Tego dnia do naszego kościoła zostaną wprowadzone relikwie błogosławio-
nych sióstr niepokalanek: Marceliny Darowskiej (założycielki) oraz Ewy Noiszewskiej i Marty 
Wołowskiej (męczenniczek). Tradycyjnie zostanie także poświęcona kreda i kadzidło. Pod-
czas uroczystej sumy oprawę liturgii przygotuje Orkiestra Dęta z Piekoszowa, która da rów-
nież krótki koncert po zakończeniu mszy. 

▪ Wychodząc naprzeciw potrzebom Parafian pra-
gniemy zachęcić Państwa do skorzystania z moż-
liwości czytania interesujących książek i innych 
publikacji dotyczących świętych i błogosławionych. 
Wezwanie naszej parafii obliguje nas do pogłębia-
nia wiedzy na ten temat. Z tego powodu zostało 
powołane Dzieło Biblioteczne skierowane w pierw-
szej kolejności do osób starszych, chorych i sa-
motnych. Jednak miło nam będzie jeśli z propozycji 
czytelniczej skorzysta jak największa liczba para-
fian. Wystarczy wypełnić formularz rozdawany 
podczas kolędy i oddać go księdzu, bądź wrzucić 
do specjalnej skrzynki, która od 6 stycznia 2015 ro-
roku będzie umieszczona przy wejściu do kościoła. 
Raz w miesiącu ktoś z naszego Zespołu dostarczy 
Państwu do domu wartościowe książki do czytania. 

Patronami Dzieła Bibliotecznego będą nowe patronki naszej parafii ss. Ewa i Marta. Uroczy-
sta inauguracja odbędzie się 6 stycznia. Dzieło ma na celu spełnianie uczynków miłosier-
dzia i jest całkowicie bezpłatne. 
▪ Zapraszamy młodzież na spotkanie „Wieczór z Emmanuelem” , która odbędzie się w na-
szej parafii w niedzielę Chrztu Pańskiego 11 stycznia po mszy świętej o godz. 16.00. Będzie 
to także spotkanie dla osób przygotowujących się do bierzmowania. 
▪ 6 stycznia po mszy świętej o godz. 10.00 spotkasnie dzieci przygotowujących się do I Ko-
munii Świętej. 
Znalezione… 
Jeśli po śmierci mamy być jak aniołowie, to z tego wynika, że już dzisiaj mamy jakiś zalążek, 
jakby dotknięcie tej „anielskości”. Anielskość… Inny wymiar życia… Na czym to polega? 
Rozumiem to przed wszystkim jako otwarcie. Otwarcie się na zupełnie odmienną jakość ży-
cia. Często sobie budujemy swoje wyobrażenie tego, co nam daje szczęście. „Anielskość” 
jest innego rodzaju wyobrażeniem szczęścia. Takim, które aż do teraz było niewyobrażalne. 
Jest otwartością na docieranie do sedna życia; na to, że chodzi o coś innego niż dotychczas 
się wydawało. Nieważne, że modlę się po raz tysięczny; że mija już wiele lat od mojego na-
wrócenia; że coraz więcej rzeczy rozumiem. Za każdym razem przychodzę na modlitwę  
i mówię: „Panie, jeszcze czegoś pragnę, jakiegoś rodzaju życia, ale nie wiem do końca, o co 
chodzi…Chyba w życiu chodzi o coś innego niż myślałem do tej pory”. Mogę powiedzieć 
śmiało, że nigdy nie zawiodłem się, zawsze się okazywało, że faktycznie w życiu było jesz-
cze coś więcej. Ta „anielskość” może być naszym skarbem… Warto więc się pytać: „Czy 
mam miejsce na nią w moim życiu? Czy jest przestrzeń na to pytanie o inny smak życia,  
o sens życia, o zupełnie inne wyobrażenie o życiu?”                                /ks. Jacek Stryczek/ 

Boży człowiek…  -  św. Elżbieta Seton (4 stycznia) 
Elżbieta urodziła się w Nowym Jorku 28 sierpnia 1774 roku. Elżbieta 
była córką protestanckich rodziców. W dwudziestym roku życia wyszła 
za nowojorskiego kupca, Wiliama Magee Setona (1794), z którym 
miała pięcioro dzieci. Gdy mąż zachorował na gruźlicę dla jego rato-
wania wybrali się do Włoch, do Livorno, w nadziei, że klimat przywróci 
zdrowie ukochanemu mężowi. Stało się jednak inaczej. Wiliam zmarł 
niebawem w tamtejszym szpitalu (1803). Po śmierci męża Elżbieta za-
trzymała się jeszcze jakiś czas u przyjaciół. Atmosfera głęboko religij-
na i bezinteresowna miłość, jaką otoczono młodą wdowę, sprawiły, że 
Elżbieta zainteresowała się bliżej Kościołem katolickim. Odbyła piel-
grzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Montenero. To tam, w czasie 
Mszy świętej, powzięła stanowcze postanowienie przejścia na katoli-
cyzm. Formalnie uczyniła to po swoim powrocie do Stanów Zjedno-
czonych 14 marca 1805 roku. Naraziło to ją na nowe trudności, gdyż 

traktowano ją jako "zdrajczynię" swojej wiary i całkowicie odsunięto się od niej. Elżbieta nie 
tylko się tym nie załamała, ale doprowadziła nawet do tego, że i jej dzieci przeszły na katoli-
cyzm. W Baltimore sulpicjanie zaproponowali jej kierowanie szkołą parafialną. W roku 1809 
Elżbieta przeniosła się jednak do Emmitsburga, gdzie powstało centrum jej dzieł. Założyła 
zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Józefa. Regułę nowej rodziny zakonnej oparła na 
ustawach, jakie napisał św. Wincenty a Paulo dla swoich duchowych córek. Wprowadziła 
jedynie te zmiany, które okazały się konieczne dla jej czasów i w jej kraju. Elżbieta zakoń-
czyła swoje ziemskie życie wcześnie, bo w 47. roku życia, 4 stycznia 1821 r. Modlitwa. Pa-
nie Boże przez wstawiennictwo św. Elżbiety prosimy Cię o takie oddanie Twojej woli, które 
dla całego świata będzie świadectwem Twojej Miłości. Amen 
Czy wiesz że.. 
Prawdopodobnie najgorszym księciem polskim był Bolesław Rogatka. Ten żyjący w XIX 
wieku  Piast rządził częścią Śląska. Zbeszcześcił dobrą pamięć ojca i dziadka – Henryków: 
Pobożnego i Brodatego. Kiedy brakowało mu pieniędzy na żołd dla swojej drużyny pożyczał 
gdzie się dało, a gdy nie mógł spłacić długów - porywał i grabił. Z kolei powodem ekskomu-
niki nałożonej przez papieża Aleksandra IV na Bolesława, było uwięzienie na rok biskupa 
wrocławskiego Tomasza. Aby tego było mało, w celu budowy koalicji przeciwko własnemu 
bratu, oddał Niemcom ziemię Lubuską! 
Zamyśl się… 
„Zło znajduje się obok dobra”      /Menander/                                     

Intencje różańcowe na styczeń 
ogólna: Aby ludzie należący do różnych tra-
dycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli 
współpracowali w promowaniu pokoju.  
misyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu 
konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice od-
naleźli radość płynącą z naśladowania Chry-
stusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu 
ubogim. 

Uśmiech… 
Dwóch malców znalazło się po raz pierw-
szy na chórze. - Po co w organach są 
białe i czarne klawisze? - Te białe służą 
do grania na ślubach, te czarne na po-
grzebach. 
Coś dla ducha… 

„O skarbie Kościoła” 
W nocy 6 sierpnia 258 roku podczas nabożeństwa w katakumbach ujęto papieża Sysktusa 
II i pięciu diakonów. Papież i czterej diakoni zostali straceni na miejscu. Piątego diakona, 
Wawrzyńca, odpowiedzialnego za majątek i finanse Kościoła, wzięto na tortury, aby się do-
wiedzieć, gdzie ukrył skarby Kościoła. Święty zgodził się w pewnym momencie wyjawić ta-
jemnicę i polecił przywołać ubogich pozostawiających na utrzymaniu gminy rzymskiej 
(wcześniej, przewidując swe rychłe ujęcie, rozdał wśród nich cały majątek kościelny). Gdy 
się zjawili, wskazał na nich i powiedział: - Oto skarb Kościoła!       /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 
 


