
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 12.01 Dzień Powszedni  
1600 + Stanisława Śmietanę (2 r. śm.) i Stefanię Śmietanę z int. rodziny    
Wtorek 13.01 Dzień Powszedni  
1600 + Janinę, Stanisława Praszkiewicz  
Środa 14.01 Dzień Powszedni  
1600  + Janinę Pędzik od uczestników pogrzebu  
Czwartek 15.01 Dzień Powszedni  
700 + Alicję Wojtyś (4 r. śm.)  
1600  +  Damiana Kurek od uczestników pogrzebu  
Piątek 16.01 Dzień Powszedni  
700 + Janinę Pędzik od Czesławy Tetelewskiej 
1600  + Edwarda Brzozę (r. śm) i zm. z rodziny Ślusarczyków  
Sobota 17.01 św. Antoniego, opata.(wsp. obowiązkowe)  
700 + Anielę i Franciszka Stachurów (r. śm.), Łukasza Stachurę  
1600 + Franciszkę, Józefa Kasperków z int. córki Genowefy  
Niedziela  18.01 II Niedziela Zwykła  
800 + Marię, Ignacego Madyś, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów  
1000  + Stanisława Sochę (r. śm.) z int. rodziny  
1200 +  Zbigniewa Woźniaka z int. mamy z rodziną  
1600 Msza Święta za parafię  
 

 

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 
 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 

 PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 
  

 

Niedziela Chrztu Pańskiego 
11 stycznia 2015 r. Nr 7 (320) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 42, 1-4. 6-7 
                   Dz 10, 34-38 
Ewangelia: Mk 1, 6b-11 
Jan Chrzciciel tak głosił: 
«Idzie za mną mocniejszy ode 
mnie, a ja nie jestem godzien, 
aby się schylić i rozwiązać 
rzemyk u Jego sandałów. Ja 
chrzciłem was wodą, On zaś 
chrzcić was będzie Duchem 
Świętym». W owym czasie 
przyszedł Jezus z Nazaretu  
w Galilei i przyjął od Jana 
chrzest w Jordanie. W chwili 
gdy wychodził z wody, ujrzał 
rozwierające się niebo i Du-
cha jak gołębicę zstępującego 
na siebie. A z nieba odezwał 
się głos: «Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie». 
Kazanie espresso… 
„Grzegorz Markowski zau-
waża, że ludzie sukcesu 
zachowują się czasem jak 
groteskowe potworki  
z Muppet Show. 
Aby zdać sobie sprawę  
z tego, że nie on jest naj-
ważniejszy, Jan Chrzciciel 
musiał odznaczać się wiel-
ką pokorą. 

Nawet wtedy, gdy wydaje mi się, że całkowicie pokonałem pychę, pysznię się skrom-
nością – pisze Philib Yancey.”                                                              /ks. E. Burzyk/ 

 
… w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 

 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Kazimierza 
Szewczyka z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Kolęda… 
- pndz 12.01: dwóch księży od godz. 15.00, Brzeziny ul. Chęcińska, jeden ks. numery 
parzyste 68-110, drugi ks. numery nieparzyste 63-113, 
- wt 13.01: dwóch księży od godz. 15.00, Brzeziny ul. Chęcińska, jeden ks. numery pa-
rzyste 112-150, drugi ks. numery nieparzyste 117-149 
- śr 14.01: dwóch księży od godz. 15.00, Brzeziny ul. Chęcińska, jeden ks. numery pa-
rzyste 152-198, drugi ks. numery nieparzyste 151-193 
- czw 15.01: dwóch księży od godz. 15.00, Brzeziny ul. Chęcińska, jeden ks. numery pa-
rzyste 200-236, drugi ks. numery nieparzyste 205-239 
- pt 16.01: dwóch księży od godz. 15.00, Brzeziny ul. Chęcińska, jeden ks. numery pa-
rzyste 238-282, drugi ks. numery nieparzyste 247-285 
- sb 17.01: dwóch księży od godz. 09.00, Brzeziny, jeden ks. ul. Chęcińska numery pa-
rzyste 284-332 (do wiaduktu), drugi ksiądz domy obok szkoły (ulice Szkolna, Sportowa) 
oraz osiedle za torami (ulice Ściegiennego, Wspólna, Tarasowa, Słoneczna i pozostałe) 
 



A w parafii… 
▪ Dziś po mszy świętej o godz. 16.00 odbędzie się w naszym kościele „Wieczór z Emma-
nuelem”. Jest to spotkanie przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży. 
▪ W dniach 29.12.2014-02.01.2015 w Pradze odbyło się Europejskie Spotkanie Młodych 
zorganizowane przez ekumeniczną wspólnotę braci z Taize. Wzięła w nim udział także 5-
osobowa reprezentacja Duszpasterstwa Młodzieży GÓRA z Brzezin. Przez ten czas młodzi 
modlili się, rozmawiali w małych grupach, poznawali kulturę i duchowość Czech i po prostu 
wspólnie z innymi spędzali czas. Niech ich modlitwa w intencji pokoju na świecie i w sercach 
każdego człowieka będzie wysłuchana. 
▪ W uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2015 roku do naszej parafii zostały uro-
czyście wprowadzone relikwie trzech sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczę-
cia N.M.P.: założycielki Błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej z Kotowiczów, oraz 
sióstr męczenniczek Błogosławionej Marty od Jezusa, Kazimiery Wołowskiej i Błogosławio-
nej Ewy od Opatrzności, Bogumiły Noiszewskiej. Dokonał tego ks. Jan Kukowski, dziekan 
dekanatu chęcińskiego. Oprawę muzyczną liturgii przygotowała Schola Parafialna oraz Or-
kiestra Dęta z Piekoszowa, która po mszy przygotowała dla parafian koncert kolęd. W pro-
stym relikwiarzu zakupionym przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS znajdują się  
3 rotundy z relikwiami. Tego dnia w brzezińskiej parafii swą działalność rozpoczęło także 
Dzieło Biblioteczne im. Błogosławionych Sióstr Niepokalanek Ewy i Marty, które ma stwo-
rzyć możliwość czytania interesujących książek i innych publikacji dotyczących świętych  
i błogosławionych. Wezwanie naszej parafii obliguje nas do pogłębiania wiedzy na ten te-
mat. Książki będą dostarczane do domów osób chcących poznawać świętych i błogosławio-
nych. Patronki tego dzieła, Błogosławione siostry Ewa i Marta zostały bestialsko zamordo-
wane przez hitlerowców na Górze Pietralewickiej koło Słonimia. Do ostatniej chwili ograbio-
ne ze swoich strojów, odmawiały różaniec i śpiewały pieśni religijne. Ofiara życia, którą po-
niosły patronki Dzieła Bibliotecznego niech będzie dla nas wszystkich powodem do zatrzy-
mania i zastanowienia nad tym, co najważniejsze. Zachęcamy do składania w specjalnej 
skrzynce przy wejściu do kościoła deklaracji chęci udziału w Dziele Bibliotecznym. Jest to 
okazja do pogłębiania swej wiedzy religijnej oraz wiary. Wykorzystajmy tą okazję! Błogosła-
wiona Marcelino, Ewo i Marto módlcie się za nami! 

Znalezione… 
„<<Wy jesteście solą ziemi>>. Chrystus nas ostrzega: czuwajcie, aby sól nie utraciła smaku! 
Nie pozwólmy, żeby ogarniało nas zniechęcenie i pesymizm. Jak jednak przyjąć pokój 
Chrystusa, który Bóg chce nam dać? Nie zawsze możemy odczuwać obecność Boga. 
Człowiek wierzący może przeżywać także noc wiary. W nasze zaufanie do Boga mogą się 
również wmieszać wątpliwości w zetknięciu z tajemnicą, która nas przerasta. Czy przyjąć 
Chrystusowy pokój to nie znaczy po prostu zaufać czyjejś obecności? Takie zaufanie dziec-
ko okazuje w sposób naturalny. My, dorośli, powinniśmy wybierać. Tego wyboru dokonuje-
my całą swoją istotą, rozumem i uczuciami. Przez całe życie nasze zaufanie jest kruche, 
wzrasta, kiedy dzielimy je z innymi. Mogą więc nadejść chwile jasności, oczywistości, rado-
ści. Rozumiemy, że zaufaliśmy obecności Ducha Świętego, Ducha Zmartwychwstałego 
Chrystusa, który mieszka w naszych sercach. W tych dniach odnowimy nasze zaufanie do 
Ducha Świętego, który przekazuje pokój Chrystusowy. Nie możemy zachować tego pokoju 
dla siebie, zmienia się on w życzliwość dla innych ludzi, w odrzucenie niesprawiedliwości,  
w dołożenie wszelkich starań, żeby ziemia bardziej nadawała się na mieszkanie dla wszyst-
kich. Jest wiele dróg, które pozwalają dojść do źródła, jakim jest pokój Chrystusa. Jest mo-
dlitwa, nawet ta uboga. Istnieje również piękno, piękno przyrody, piękno, które objawia nam 
sztuka. Aby być solą ziemi, koniecznie trzeba pielęgnować w sobie „smak życia”. W jaki 
sposób? Z radością i z wszystkich sił starajmy się znaleźć jakieś odpowiedzi. Jezus nas za-
pewnia: <<Szukajcie a znajdziecie>>”                                                         /brat Alois z Taize/ 

Boży człowiek…  -  bł. Weronika Nagroni (13 stycznia) 
Weronika urodziła się w 1445 r. w Binasco (Lombardia we 
Włoszech). Pochodziła z bardzo ubogiej, wieśniaczej rodziny. 
W 1466 r. jako 22-letnia dziewczyna wstąpiła do surowego 
klasztoru sióstr augustianek św. Marty w Mediolanie, gdzie po-
została do śmierci. W tym klasztorze nauczyła się czytać i pi-
sać, a przede wszystkim poznawać i kochać Boga. Była mi-
styczką. W kontemplacji była tak zaawansowana, że otrzymała 
dar łez, a nawet ekstaz. Duch Święty obdarzył ją szczególnymi 
darami i Bożą mądrością. Radzono się jej nawet w bardzo 
trudnych i zawiłych sprawach. Otrzymała dar proroctwa i czy-
tania w sercach ludzkich. Naglona natchnieniem Bożym, udała 
się do Rzymu, aby błagać o zmianę postępowania papieża 
Aleksandra VI, który złym przykładem swojego prywatnego ży-

cia wiele zła wyrządził Kościołowi Chrystusowemu. Weronika zmarła w klasztorze 13 stycz-
nia 1497 r. w wieku 52 lat. Pochowano ją w kościele zakonnym, a kiedy klasztor został zli-
kwidowany, relikwie przeniesiono do jej rodzinnej wioski - Binasco. Papież Leon X zezwolił 
na jej kult (1518), a potwierdził go papież Aleksander VIII w 1690 roku. Modlitwa. Błogosła-
wiona Weronika wypraszaj nam u Pana dary Ducha Świętego. Amen. 
Tu es Petrus… 
96. Św. Leon III (27.XII.795-12.VI.816) Jego poprzednik, Hadrian I umocnił przymie-
rze między Rzymem a Frankami. Arystokracja rzymska nie była jednak z tego powodu 
zadowolona, w wyniku czego doszło do rozruchów. W tej sytuacji Leon schronił się  
u Karola Wielkiego w Paderborn. Na Boże Narodzenie 800 roku ukoronował Leon Ka-
rola Wielkiego na cesarza. Zaraz po świętach Bożego Narodzenia Karol odbył sąd 
nad przeciwnikami Leona; jako winni zbrodni przeciwko majestatowi i podżegacze do 
rozruchów skazani zostali na śmierć, jednak na prośbę Leona ułaskawieni i jedynie 
zesłani na wygnanie. Za jego pontyfikatu odbył się w r. 797 Synod w Friuli (k. Wene-
cji) oraz w r. 809 Synod w Akwizgranie. 
Zamyśl się… 
„Pieniądzom 
trzeba rozkazy-
wać a nie służyć 
im.”                               

/Seneka Mł./                                     

YOUCAT.. 
Czy Pismo Święte jest prawdziwe? Święte księgi nauczają Prawdy  
„w sposób pewny, wiernie i bez błędu”, ponieważ są natchnione, to zna-
czy, że są napisane pod natchnieniem Ducha Świętego i dlatego mają 
Boga za autora. Biblia ani już gotowa nie spadła z nieba, ani Bóg nie po-
dyktował jej ludziom do spisania. Raczej należy powiedzieć, że Bóg „do 
napisania świętych ksiąg wybrał używając własnych umiejętności i sił lu-
dzi, którymi posłużył się tak, aby działając w nich i przez nich, to wszystko 
i tylko to, co sam chciał, przekazali na piśmie jako prawdziwi auto-
rzy”(Sobór Watykański II, Dei Verbum 11). Do uznania określonych tek-
stów za Pismo Święte przyczyniła się również powszechna akceptacja w 
Kościele. Kanon Pisma Świętego ustala, które z wielu wczesnochrześci-
jańskich pism rzeczywiście powstały pod natchnieniem Ducha Świętego. 

Uśmiech… 
Franek, dzisiaj 
mija 30 lat od 
naszego ślubu. 
Może zarżnąć 
kurę?  - A co 
ona winna??? 
Coś dla ducha… 

„O planie Chrystusa” 
Kiedy Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, przystąpili do Niego zatroskani 
aniołowie z zapytaniem o przyszłe losy Królestwa Bożego na ziemi. – Mam przecież tam 
swoich uczniów – odpowiedział Syn Boży. Ale aniołowie, widząc, jak słabi, jak mali i zawod-
ni są Jego uczniowie, nie chcieli uwierzyć w takie kiepskie rozwiązanie i nalegali dalej: - Pa-
nie, naprawdę nie masz żadnego innego, lepszego planu? – Nie, innego planu naprawdę 
nie ma i nie będzie – odparł Jezus.                                                   /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 
 


