
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 19.01  Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. (wsp. obowiązkowe) 
1600 + Józefa (r. śm.), Czesława Piotrowskiego z int. rodziny   
Wtorek 20.01 Dzień Powszedni  
1600 + Annę Jędrocha (r. śm.), Jana Jędrochę   
Środa 21.01 Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)  
1600 1) + Mariannę, Jana Zegadłów, Helenę, Władysława Świetlików z int. wnuków   
        2) + Cecylię, Henryka Kmiecików z int. wnuczków  
Czwartek 22.01 Dzień Powszedni  
1600  + Leona Barana (r. śm.)    
Piątek 23.01 Dzień Powszedni  
700 + Jana, Stanisława Pobocha 
1600  + Edwarda Brzozę (4 r. śm.) z int. żony  
1630 + Kazimierę, Józefa Gibasów (r. śm.), Krzysztofa Lewickiego i zm. z rodziny Sala-
monów  
Sobota 24.01 Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. (wsp. obow.) 
1600 + Czesława Krzyszkowskiego (r. śm) z int. rodziny  
1630 o Boże błogosławieństwo dla Mileny Frankowicz w 18 r. ur. z int. rodziców, chrzest-
nych i dziadków  
Niedziela  25.01 III Niedziela Zwykła 
800 + Krzysztofa Machulskiego z int. żony z dziećmi  
1000  w 94 r. ur. Zygfryda Kruka o Boże bł. z int. córek i synów z rodzinami 
1200 za parafię 
1600 + Henryka, Słowińskiego, Marię, Stefana Kruków z int. rodziny  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 1 Sm 3,3b-10.19,  
             1 Kor 6,13c-15a.17-20 
Ewangelia: J 1,35-42 
„Jan stał z dwoma swoimi 
uczniami i gdy zobaczył prze-
chodzącego Jezusa, rzekł: Oto 
Baranek Boży. Dwaj uczniowie 
usłyszeli, jak mówił, i poszli za 
Jezusem. Jezus zaś odwró-
ciwszy się i ujrzawszy, że oni 
idą za Nim, rzekł do nich: 
Czego szukacie? Oni powie-
dzieli do Niego: Rabbi! - to 
znaczy: Nauczycielu - gdzie 
mieszkasz? Odpowiedział im: 
Chodźcie, a zobaczycie. Po-
szli więc i zobaczyli, gdzie 
mieszka, i tego dnia pozostali 
u Niego. Było to około godziny 
dziesiątej. Jednym z dwóch, 
którzy to usłyszeli od Jana  
i poszli za Nim, był Andrzej, 
brat Szymona Piotra. Ten spo-
tkał najpierw swego brata  

i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezu-
sa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał 
się Kefas - to znaczy: Piotr.” 
Kazanie espresso… 
„>>Imię ma moc stwarzania rzeczy nazwanej, wywoływania jej kształtu zza granicy bytu>> - 
pisze w >>Krzyżowcach<< Zofia Kossak. 
Zmiana imienia związana była ze zmianą powołania, dlatego Jezus zmienia Szymonowi 
imię na Piotr, co oznacza >>opokę<<, >>skałę<<.  
>>Gdy wkładasz habit, to nic się nie zmienia – cały czas trwa walka i szukanie w sobie ży-
wego Boga<< - przekonuje s. Anna Bałchan.”                                                   /ks. E. Burzyk/ 

Panie obdarz Kościół swój 
Jednością i Pokojem 

 
 

Kolęda… 
- śr 21.01: dwóch księży od godz. 15.00, Brzeziny ul. Chęcińska, jeden ks. numery nie-
parzyste 447-405, drugi ksiądz numery parzyste 458-424 
- czwrt 22.01: dwóch księży od godz. 15.00, Brzeziny ul. Chęcińska, jeden ks. numery 
nieparzyste 403-345, drugi ksiądz numery parzyste 422-398 
- pt 23.01: dwóch księży od godz. 15.00, Brzeziny jeden ks. ul. Dolomitowa i ul. Chęciń-
ska numery nieparzyste 341-335, drugi ksiądz ul. Chęcińska numery parzyste 394-362 
- sb 24.01: dwóch księży od godz. 9.00, Brzeziny ul. Chęcińska, jeden ks. numery niepa-
rzyste 333-301, drugi ksiądz numery parzyste 360-334 
 

Extra… 
- Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy zaprasza 18 stycznia 2015 roku (niedziela) 
o godz. 16.00 na spektakl pt. „My to pamiętamy…” – wspomnienia wojenne na naszym 
terenie według scenariusza Cecylii Korban i Marii Seweryn w wykonaniu zespołu ludo-
wego „Ostrowianki”. Śpiew pieśni patriotycznych: grupa „Jeszcze nie starszych Panów”. 
 
 



A w parafii… 
▪ 6 stycznia na cele misyjne w naszej parafii udało się zebrać 1450 zł. Dziękujemy. 
▪ W ubiegłą niedzielę popołudniu w Brzezinach odbyło się spotkanie modlitewne „Wieczór  
z Emmanuelem” przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży. W jego trakcie młodzi mieli 
szanse przyrzec wierność Chrystusowi.  
▪ W najbliższy wtorek 20 stycznia o godz. 18.00 zapraszamy młodych na kolejne spotkanie 
„Herbata z aureolą”. Patronami tego wydarzenia są bł. ss. Ewa i Marta. 
▪ Serdecznie zachęcamy do włączenia się w modlitwę o Jedność Chrześcijan. 25 stycznia 
na zakończenie mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się krótka procesja na cmentarz, gdzie 
odbędzie się poświęcenie pomnika - symbolicznego grobu dedykowanego pamięci osób 
różnych wyznań chrześcijańskich zamieszkujących tereny parafii Brzeziny. Zabierzmy ze 
sobą symboliczny znicz. 
▪ Zapraszamy na jasełka w następną niedzielę w kościele po mszy św. o godz. 10.00 w wy-
konaniu dzieci z SP w Kowali. 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

W dniach od 18-25 stycznia przeżywamy Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Jezus 
rzekł do samarytanki: Daj mi pić” (J 4, 7). Zachęcamy 
do udziału w Nabożeństwa ekumenicznych. 18.01 
(ndz) – godz. 18.00, Ekumeniczna Świątynia Pokoju, 
ul. Sienkieiwcza1, Nabożeństwo Słowa; 19.01 (pndz) 
– godz. 18.00, Kościół Akademicki św. Jana Pawła II, 
ul. Wesoła 54, Nabożeństwo Słowa i wystawa ikon; 
20.01 (wt) – godz. 19.00, Kościół oo. Kapucynów, ul. 
Warszawska 33, Modlitwy w duchu Taizé; 21.01 (śr) 
– godz. 18.00, Kościół Chrześcijan Wiary Ewange-
licznej, ul. Sienkiewicza 1, Nabożeństwo uwielbienia; 
23.01 (piątek) – godz. 18.00, Klasztor oo. Pallotynów 
na Karczówce, Nabożeństwo; 24.01 (sb) – godz. 
17.00, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, ul. 
Bodzentyńska 46, Koncert kolęd; 25.01 (ndz) – godz. 
18.00, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Mało-
polska 6, Nabożeństwo Słowa. 

Znalezione…  
„Dobrze to sobie przemyślałem… 
wiara jest patrzeniem w przyszłość, 
nie oglądaniem się za siebie, na to, 
co już było. Jasne… można głaskać 
i pielęgnować w sobie żale, rozgo-
ryczenia, rozczarowania, zranienia, 
oburzenia, zniechęcenia. Pławić się 
w lepkim, ciągnącym się rozmyśla-
niu o tym, co się zdarzyło. Wiara na-
tomiast jest ciągłym odradzaniem 
się, niewyczerpywalną nadzieją na 
to, co może być. (…) Wierząc, doty-
kam więc nieskończoności. Do-
świadczam nieskończoności - nie-
skończoności jak ta cisza bez dna 
szeptu z wiersza „Rachunek sumie-
nia” ks. Twardowskiego”                                        

/ks Jacek Stryczek/ 
Komunikat Biskupa Kieleckiego… 
Kochani Diecezjanie! W ramach przygotowań do XXXI Światowych Dni Młodzieży – Kraków 
2016, gościć będziemy w Kościele Kieleckim symbole tego wydarzenia – Krzyż Roku Świę-
tego i ikonę Matki Bożej „Salus Populi Romani”. Ich peregrynacja jest odpowiedzią na proś-
bę skierowaną do młodych przez św. Jana Pawła II w roku 1984: „Ponieście Krzyż Chrystu-
sa na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, 
że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Zapraszam 
Was, Bracia i Siostry, byśmy w dniach od 31 stycznia do 14 lutego 2015 r., wspólnie stanęli 
na modlitwie przy Krzyżu i Ikonie Matki Bożej, niesionych przez młodych po naszej diecezji. 
Poruszeni hasłem „Dotknij Miłosierdzia”, otwórzmy się na łaski, których Bóg pragnie udzie-
lać. Niech dzięki naszemu świadectwu wiary osoby, które spotykamy, odzyskają nadzieję, 
znajdując wsparcie w swych troskach. Pomóżmy szczególnie chorym i cierpiącym, aby  
w dniu 11 lutego 2015 r., mogli uczestniczyć w zaplanowanym dla nich spotkaniu, w Kiel-
cach, w Hali Legionów. Polecam dzieło peregrynacji Waszym modlitwom, ufając, że stanie 
się dla nas czasem łaski, który zaowocuje osobistym nawróceniem i odnową naszych 
wspólnot parafialnych. Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, wspiera Was swą opieką, wypra-
szając podczas peregrynacji obfitość Bożych darów. Z darem pasterskiego błogosławień-
stwa i modlitwy Wasz Biskup  † Jan Piotrowski BISKUP KIELECKI 

Boży człowiek…  -  św. Makary Wielki (19 stycznia) 
Makary pochodził z biednej, pobożnej rodziny z Górnego Egip-
tu. Urodził się ok. 300 roku. W młodości był pasterzem. Już 
wtedy pragnął zostać mnichem, ale rodzice zmusili go do za-
warcia małżeństwa z kobietą, która zmarła kilka dni po ślubie. 
Niedługo potem rozstali się z tym światem jego rodzice. Maka-
ry miał wtedy około 30 lat. Poszedł za radą pustelnika, za-
mieszkał w pustelni Skete (na pograniczu Libii). Jego suro-
wość życia i dar czynienia cudów szybko stały się znane. Wo-
kół niego gromadziło się wielu uczniów, których przyzwyczajał 
do mniszego trybu życia i osadzał ich w pustelniach. Miał dar 
prorokowania i zdolność czynienia cudów. Ludzie z bardzo da-
leka przybywali do niego po radę. Ok. 340 roku został niemal 
siłą, przez jednego z biskupów, zmuszony do przyjęcia ka-
płaństwa. Chodziło o to, żeby pozostałym mnichom zapewnić 
stały udział we Mszy św. i możliwość przyjmowania Komunii 
św. Uważany jest za szczególnego orędownika wyganiającego 
złe moce. Modlitwa. Święty Makary uproś nam u Pana wol-
ność od grzechów ciężkich, byśmy mogli stale być gotowi na 
Jego przyjście. Amen. 

Tu es Petrus… 
97. Stefan V (22.VI.816-24.I.817) W wstąpił na tron papieski bez starań o zgodę 
Franków. Natychmiast po wyborze wyruszył jednak do Reims do Ludwika I Pobożne-
go i konsekrował go na cesarza, uprzednio polecając rzymianom złożyć przysięgę na 
wierność cesarzowi. 
Zamyśl się… 
„Nic nie trwa wiecznie. 
Życie to ciągła zmiana,  
a jeśli nie lubi się zmian, 
to nie lubi się życia.” 
            /William Wharton/  

YOUCAT.. 
Jak Pismo Święte może być „prawdą”, skoro nie wszystko, 
co się w nim znajduje, jest zgodne z prawdą? Biblia nie za-
mierza pretendować do miana podręcznika do historii czy przy-
rodoznawstwa. Również jej autorzy byli dziećmi swej epoki. Po-
sługiwali się wyobrażeniami i pojęciami obowiązującymi we 
współczesnym im świecie i powielali czasami błędne ustalenia 
epoki, w której żyli. Jednakże wszystko, co człowiek musi wie-
dzieć na temat Boga i drogi prowadzącej do swego Odkupienia, 
w sposób pewny, wierny i bezbłędny zawarte jest w Piśmie 
Świętym. 
Jak poprawnie czytać Biblię? Pismo Święte czyta się popraw-
nie, jeżeli człowiek czyta je, modląc się w tym samym duchu,  
w jakim zostało napisane. Jest ono Słowem Bożym i zawiera za-
sadnicze, skierowane do nas orędzie Boże. 

Uśmiech… 
Pani pyta w liceum: - Kto 
był głównym bohaterem 
'Nocy i dni?' - Jan i Bo-
gumił. - Bogumił? - pyta 
nauczycielka - to byłoby 
bardzo nowoczesne 
małżeństwo. 

Coś dla ducha… 
„O analfabecie” 

Żyd z zabitej deskami wiochy znalazł się jakimś cudem na Święto Namiotów w wielkim mie-
ście i wszedł do synagogi. Nie modlił się jednak wspólnie, bo – choć znał alfabet – nie umiał 
czytać. Kiedy wszyscy zebrani zaczęli śpiewać psalmy, on podszedł do pulpitu i tak wołał na 
cały głos do Pana: - Nie umiem czytać, jestem analfabetą. Nie miałem nigdy czasu na nau-
kę, bo dniem i nocą musiałem harować na chleb dla żony i dzieci. Tylko ty, Panie, znasz 
moje życzenia i prośby. Dlatego będę teraz mówił pojedyncze litery alfabetu, a Ty proszę, 
złóż je w odpowiednie słowa i zdania! Wtedy rozległ się głos z nieba i wszyscy mogli usły-
szeć: - Twoje życzenie zostało spełnione. Bóg nie chce modlitwy wielosłownej. Bóg chce 
serca, woli i uczucia!                                                                         /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 
 


