
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    02.02 Ofiarowanie Pańskie (święto)02.02 Ofiarowanie Pańskie (święto)02.02 Ofiarowanie Pańskie (święto)02.02 Ofiarowanie Pańskie (święto)    
800 + Mariana i Mariannę Piotrowskich (15 r. śm.)  
1200 + Józefa Łukasiewicza (5 r. śm.) z int. żony   
1600 1) + Marię, Jana, Stefana Domagałów, Genowefę, Helenę, Stanisława Śmietanów, 
Marię, Władysława Frankowiczów z int. rodziny.  
         2) W int. kółka różańcowego z Brzezin od strony Radkowic o wieczne zbawienie dla 
zmarłych i Boże bł. dla żywych   
1800 + Stanisława Kruka od uczestników pogrzebu 
Wtorek 03.02 Dzień Powszedni 03.02 Dzień Powszedni 03.02 Dzień Powszedni 03.02 Dzień Powszedni     
1600 + Krystynę i Sylwestra Wojdów (r. śm.) z int. córki z rodziną  
1630 + Stanisława Kopacza (8 r. śm.) z int. żony  
Środa 04.02 Dzień Powszedni 04.02 Dzień Powszedni 04.02 Dzień Powszedni 04.02 Dzień Powszedni     
1600 + Mikołaja, Katarzynę, Edwarda Brzozę z int. rodziny  
1630 + Alicję Zegadło  
Czwartek    05.02 05.02 05.02 05.02 św. Agaty, dziewśw. Agaty, dziewśw. Agaty, dziewśw. Agaty, dziewicy i męczennicyicy i męczennicyicy i męczennicyicy i męczennicy    (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe)     
1600 + Ignacego Marię Madyś, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów.  
1630 1) W 50 r. ur. Agaty z int. Tomasza, Anity i rodziny  
        2) W 65 r. ślubu Heleny i Władysława Będkowskich dziękczynna za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze bł. Boże     
Piątek 06.02 Ś06.02 Ś06.02 Ś06.02 Św. Pawła w. Pawła w. Pawła w. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników Miki i Towarzyszy, męczenników Miki i Towarzyszy, męczenników Miki i Towarzyszy, męczenników (wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)    
1600 + Jerzego Dziergwę (4 r. śm.) z int. córki 
1630 + Genowefę, Edwarda, Stanisława Biesagów z int. syna z rodziną 
1800 z racji 18 r. ur. Kingi z int. rodziców z bratem  
Sobota 07.02 Dzień Powszedni 07.02 Dzień Powszedni 07.02 Dzień Powszedni 07.02 Dzień Powszedni     
1600 + Marię Więcek (r. śm.) z int. męża i dzieci z rodzinami  
1630  + Kazimierę, Zdzisława Wierzbickich z int. brata 
1800  45 r. sakramentu małżeństwa o Boże bł. dla Jubilatów  Czesława, Teresy Władyszew-
skich 
Niedziela  08.02 V Niedziela Zwykła 08.02 V Niedziela Zwykła 08.02 V Niedziela Zwykła 08.02 V Niedziela Zwykła     
800 + Andrzeja Czarneckiego (r. śm.) z int. rodziny 
1000  W int. Kamili Łyżwa w 18 r. ur. o Boże bł. zdrowie i opiekę MB z int. mamy i dziad-
ków 
1200 + Stanisławę Znój, Romana Znoja (r. śm) 
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 
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IV Niedziela Zwykła 
1 lutego 2015 r. Nr 10 (323) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Pwt 18, 15-20 / 1 Kor 7, 32-35 Ewangelia: Mk 1, 21-28 
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego 
nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w 
synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od 
nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz 

Jezus rozkazał mu 
surowo: «Milcz i 
wyjdź z niego». 
Wtedy duch nie-
czysty zaczął go 
targać i z głośnym 
krzykiem wyszedł 
z niego. A wszy-
scy się zdumieli, 
tak że jeden dru-
giego pytał: «Co to 
jest? Nowa jakaś 
nauka z mocą. 
Nawet duchom 
nieczystym rozka-
zuje i są mu po-
słuszne». I wnet 
rozeszła się wieść 
o Nim wszędzie 
po całej okolicznej 
krainie galilejskiej. 

Kazanie espresso… 
„Marleau-Ponty rozróżnia między >>słowami mówionymi<< – nieprzemyślanymi i me-
chanicznymi, a >>słowami mówiącymi<< - związanymi z autorytetem, zawierającymi 
konkretną treść. Pierwsze brzęczą w uszach, drugie wywołują wewnętrzny rezonans.  
Aktywność Jezusa nie ograniczała się do nauczania. Jego słowa poparte były osobi-
stym przykładem życia, a także konkretnymi czynami, takimi jak cuda, uzdrowienia, 
czy wskrzeszenia. O Jego działalności mówiono, że jest to jakaś nowa nauka z mocą.  
Janusz Skotarzycki wyznaje, że kiedy zaczął katechizować, był przekonany, że swo-
imi słowami spowoduje w uczniach przemianę, iż zaczną się modlić. Dopiero później 
zrozumiał, że chodzi o świadectwo. Napisano: >>nawracajcie się<<, a nie >>nawra-
cajcie<<.”                                                                                             /ks. E. Burzyk/ 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisława 
Kruka z Brzezin, Genowefę Szałas ze Zbrzańskich Chałupek oraz Genowefę Malic-
ką z Nidy, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 

 
 



A w parafii… 
▪ W dniach 18-25 stycznia 2015 roku Kościół przeżywał Tydzień Modlitw o Jedność Chrze-
ścijan. Na zakończenie tego czasu w naszej parafii przygotowano specjalną uroczystość.  
W niedzielę 25 stycznia 2015 roku o godz. 12.00 została odprawiona msza święta w intencji 
wszystkich osób zmarłych różnych wyznań chrześcijańskich zamieszkujących Parafię Brze-
ziny. Eucharystię sprawował ks. kanonik Józef Knap. Po jej zakończeniu obaj duszpasterze 
brzezińscy razem z wiernymi udali się procesjonalnie na Cmentarz Parafialny. W drodze 
modlili się za wszystkich zmarłych parafian. Na brzezińskiej nekropolii został poświęcony 
symboliczny pomnik upamiętniający wszystkie osoby różnych wyznań chrześcijańskich za-
mieszkujących Parafię Brzeziny. Umieszczono na nim cytat brata Rogera, założyciela eku-
menicznej wspólnoty Taize: "Bóg złączony jest z każdym człowiekiem, bez wyjątku." W tym 
miejscu odbyła się także modlitwa w intencji jedności chrześcijan. Symboliczny pomnik na-
wiązuje do anonimowego nagrobka prawosławnego, który znajdował się dokładnie w tym 
samym miejscu. Był to jedyny grób tego wyznania na tym cmentarzu. Z akt parafialnych 
wiadomo, że te tereny zamieszkiwali przedstawiciele prawosławia, a także różnych odła-
mów protestanckich. Ten nowy pomnik ma wyjątkowo ekumeniczny charakter. Jest prawo-
sławnym grobem, na którym umieszczono słowa protestanta i znajduje się na katolickim 
cmentarzu. Panie obdarz nas jednością i pokojem! Prace przy pomniku zostały wykonane 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, a sfinansowane z funduszy Kwesty na 
rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 
▪ Jutro Uroczystość Ofiarowania Pańskiego – Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Św.  
o godz. 8.00, 12.00, 16.00 i 18.00. Zachęcamy do uczestnictwa w eucharystii i modlitwy, 
szczególnie w intencji około 40 osób konsekrowanych pochodzących z naszej parafii.  
▪ W obecnym czasie naszą diecezję nawiedziły Symbole Światowych Dni Młodzieży. Jed-
nym z zaplanowanych miejsc Peregrynacji jest Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezi-
nach, gdzie odbędzie się czuwanie Harcerzy Diecezji Kieleckiej. Spotkanie rozpocznie się  
w piątek, 13 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach. 
O godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza św. z czuwaniem wokół Krzyża i Ikony Matki Bo-
żej i ucałowaniem relikwii męczennika obozu Dachau, patrona polskich harcerzy, bł. Stefana 
Wincentego. O godz. 15.30 młodzi uczestniczący w spotkaniu wyruszą z Symbolami Świa-
towych Dni Młodzieży do kościoła w Morawicy. Harcerzy, młodych i wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu. Prosimy wszystkich parafian o modli-
twę w intencji tego ważnego wydarzenia. 

Rok Św. Teresy z Avila…  
♥ Teresa z Avila rzekła raz do współ-
sióstr: Pomyślcie, że Pan Bóg i wśród 
kuchennych garnków jest obecny! 
♥ Święta Teresa z Avila była wielką 
mistyczką i… realistką. Udzielała cią-
gle i wszem dobrych rad w rodzaju: 
pij wywar z dzikiej róży, pomaga na 
bóle pęcherza; rozdawała przepisy 
na dobrą marmoladę; udzielała po-
mocy ludziom z odmrożeniami; pew-
nej zaś kochanej, czcigodnej damie 
napisała, żeby z miłości do Boga i 
Teresy często się spowiadała, po 
czym od razu dodała: I proszę ko-
niecznie przysłać kilka indyków, sko-
ro pani posiada tak wiele! 

 

 

 

 

 

 W dniu 29 stycznia 2015 r. w wieku 78 lat 
                   odeszła do Pana 
         śp. Genowefa Malicka z Nidy, 
 która dużą część swojego życia poświęciła  
       ofiarnej pracy na rzecz Kościoła. 
         Przez wiele lat opiekowała się  
       kaplicą w Nidzie oraz prowadziła  
   w naszej parafii poradnictwo rodzinne. 
      Niech Miłosierny Bóg przyjmie Ją  
           do swojego Domu w Niebie. 

Boży człowiek…  -  św. Joanna de Valois (4 lutego) 
Joanna de Valois (nazywana także Joanną Francuską, Joanną 
de Berry) była córką Ludwika XI, króla Francji, i Szarlotty Sa-
baudzkiej. Urodziła się 23 kwietnia 1464 roku w Nogent-le-Roi 
jako dziecko ułomne. Ojciec spodziewał się syna, a nie córki. 
Niezadowolony król posunął się do tego, że 26-dniowe niemow-
lę odesłał do krewnych. Nielubiana, a nawet pogardzana kaleka 
od lat dziecięcych znosiła swoją udrękę z heroiczną cierpliwo-
ścią. Wyróżniała się szczególnym nabożeństwem do Matki Bo-
żej, którą obrała sobie za Opiekunkę i Matkę. Jako 12-letnią 
dziewczynkę wydano ją za mąż za Ludwika, księcia Orleanu. 
Decyzja ta była podyktowana względami dynastycznymi i poli-
tycznymi. Joanna żyła z mężem 22 lata, znosząc jego kaprysy  
i jawną niechęć. Pogardzana, za złe traktowanie odpłacała mę-
żowi niezwykłą dobrocią. Kiedy Ludwik w 1498 r. otrzymał koro-
nę francuską, zamiast okazać swej małżonce wdzięczność za 
umożliwienie objęcia tronu, przeprowadził kanoniczne unieważ-
nienie małżeństwa pod pretekstem rzekomego przymusu, pod 
którym zgodził się na to małżeństwo. Joanna pozbawiona tytułu 
królewskiego otrzymała niewielkie księstwo Berry. Administro-
wała nim sprawiedliwie i mądrze. Teraz mogła bardziej oddać 
się uczynkom miłosierdzia i życiu wewnętrznemu. Otaczała 
wielką troską chorych, upośledzonych i opuszczonych. Była 

człowiekiem modlitwy i wyrzeczenia. W 1502 r. razem ze swoim spowiednikiem, franciszka-
ninem o. Gilbertem Nicolasem (późniejszym bł. Gabrielem Marią) założyła w Bourges zakon 
klauzurowy anuncjatek (Sióstr od Zwiastowania), których celem było naśladowanie cnót 
Najświętszej Maryi Panny. Papież Aleksander VI zatwierdził regułę i nowy zakon 12 lutego 
1502 r. Dwa lata później, w dzień Zesłania Ducha Świętego, matka Joanna złożyła profesję 
zakonną. Zmarła 4 lutego 1505 roku, mając 41 lat. Doczekała się jeszcze tej satysfakcji, że 
jej małżonek, król Francji, wziął jej zakon pod swą szczególną opiekę. Modlitwa. Panie Bo-
że prosimy Cię przez wstawiennictwo św. Joanny w intencji osób chorych, niepełnospraw-
nych i opuszczonych, aby zawsze czuli Twą obecność. Amen. 

Zamyśl się… 
„Dopiero żyć zaczniesz, gdy 
umrzesz kochając.”                             

/J. Twardowski/                                        

Tu es Petrus… 
99. Eugeniusz II (II/V.824-VIII.827)  Wybrany został na pa-
pieża przy poparciu cesarza Lotara I. Uznał w ten sposób 
zwierzchność niemieckiego cesarza Lotara I. Papież i ce-
sarz zawarli tzw. Constitutio Romana, nadające immunitet 
urzędnikom cesarskim i papieskim. Cesarz uznał wolne 
wybory papieża, wymagał jednak, aby wybrany przed kon-
sekracją składał cesarskiemu posłowi przysięgę na wier-
ność. Synod rzymski z 826 zaakceptował te prawa. 

Uśmiech… 
Jasiu dzwoni do dyrektora  
i mówi: - Jasiu nie przyjdzie 
dzisiaj do szkoły bo zachoro-
wał. - A kto mówi? - Mój tata. 

Coś dla ducha… 
„O zziębniętej dziewczynce” 

Pobożny mąż spotkał w zimie (a mróz był siarczysty!) małą dziewczynkę. Stała na brzegu 
drogi, trzęsła się z zimna, bo miała na sobie tylko cienką sukienkę. Widać było też, że już od 
paru dni nie miała nic w ustach. Dziecinne oczy patrzyły jakoś matowo, bez nadziei. Poboż-
ny mąż przeżył bardzo to niespodziewane spotkanie. Zdenerwował się nędzą dziecięcą  
i zaczął Bogu wymyślać, że dopuścił do tego, że nic nie robi, aby ulżyć temu dziecku. Pan 
Bóg milczał cały dzień, a w nocy nieoczekiwanie odpowiedział: - Owszem, zrobiłem coś  
w tym kierunku: stworzyłem ciebie!                                                  /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 
 


