
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 09.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stefanię, Annę, Romana, Władysława Zegadłów, Władysławę, Franciszka 
Pietszczyków, Stanisława Kruka z int. Kruków 
        2) + Józefa Młynarczyka z int. chrześnicy Haliny z rodziną  
Wtorek 10.02 Św. Scholastyki, dziewicy (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Genowefę, Stanisława Bogusława Zawadzkich, Leszka Kurtka  
1630 + Janinę Pędzik z int. sióstr z Kółka Różańcowego z Brzezin  
Środa 11.02 Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (wsp. dowolne)  
1600  + Alicję Zegadło   
1630 1) + Katarzynę Materek, Jana, Anielę, Stanisława, Mieczysława Stachurów z int. Kor-
banów 
        2) + Genowefę Malicką z int. pracowników Urzędu Marszałkowskiego Departamentu 
Organizacyjno-Administracyjnego  
Czwartek 12.02 Dzień Powszedni  
1600  + Henryka Pękalskiego (1 r. śm.)    
1630 + Mariannę (r. śm), Władysława, Henryka, Helenę Nowaków z int. Stachurów  
Piątek 13.02 Dzień Powszedni  
W intencji młodzieży 13.00 
1600 + Stanisławę (13 r. śm), Władysława Malickich z int. Kubickich 
1630 W 1 r ur. Julii Malickiej o Boże bł. i potrzebne łaski  
Sobota 14.02 Św. Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy (święto) 
1400 ślub Stachurski Mariusz i Baran Maria 
1600 + Mieczysława Kija z int. rodziny 
1630 1) + Tadeusza i Mariannę Lach (r. śm.) z int. syna z rodziną 
        2) + Genowefę Malicką z int. chrześnika Jarka 
Niedziela  15.02  
800 Msza Święta za parafian  
1000  + Jarosława Brzozę (9r. śm.) z int. rodziców i siostry  
1200 O Boże bł. w 18 r. ur. Konrada i 10 r. ur. Bartosza Machulskich z int. rodziców 
1600 +  Mariana, Mariannę, Piotra Piotrowskich z int. rodziny 

 

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 
  

 

V Niedziela Zwykła 
8 lutego 2015 r. Nr 11 (324) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Hi 7,1-4.6-7   /   1 Kor 9,16-19.22-23 
Ewangelia: Mk 1,29-39 
„Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jaku-
bem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Te-
ściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz 
powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej  
i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją 
opuściła. A ona im usługiwała. Z nastaniem wie-
czora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 
wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto 
było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych 
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wy-
rzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, 
ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, 
gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał 
się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Po-
śpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy 
Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szuka-
ją. Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, 
do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł 
nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej 
Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzuca-
jąc złe duchy.” 
Kazanie espresso… 

„Kiedy reżyser Konrad Swinarski otrzymał nagrodę niemieckich krytyków, dyrektor 
teatru w Düsseldorfie zaoferował mu prawo wyboru sztuki, aktorów oraz samodziel-
nego określenia czasu prób i wysokości gaży. A Swinarski pojechał wypoczywać do 
Kazimierza.  
Dystans do siebie i swoich osiągnięć to nauka Ewangelii. Wszystko układa się po-
myślnie, całe miasto zebrane jest u drzwi Jezusa, wszyscy Go szukają, a On najpierw 
udaje się na miejsce pustynne, by się modlić; potem idzie do innych miejscowości, by 
i tam nauczać. 
Ambitna ekipa wybrała się w Himalaje. Idąc szybko, zakładali kolejne obozy. Po któ-
rejś przerwie wynajęci Szerpowie nie wstali. >>Nie macie sił? Chcecie większe staw-
ki?>> – zapytał kierownik. >>Zaczekamy, aż nasze dusze nas dogonią>> - odpowie-
dział przewodnik.” /ks. E. Burzyk/ 
 

Peregrynacja Krzyża i Ikony Matki Bożej 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariannę 
Domagała z Brzezin i Henrykę Radek pochodzącą z Brzezin, które odeszły do domu 
Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 

Kolęda… 
× 11.02 - Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej 
× 13.02 - Światowy Dzień Radia  
× 14.02 - Walentynki 
 
 

 



 
 

A w parafii… 
▪ Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego na tacę w naszej parafii zostało zebrane 670 zł. Pie-
niądze te zostały przekazane na cele zakonów kontemplacyjnych. 
▪ 2 lutego zostały poświęcone świece dzieci pierwszokomunijnych  
▪ 29 stycznia 2015 r. 5-osobowa delegacja naszej parafii wyjechała Torunia, by wypożyczyć 
relikwie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy. W tej grupie osób zna-
lazły się przedstawicielki różnych drużyn harcerskich. 
▪ 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. 15.00 zostanie odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia,  
a o 15.30 młodzi uczestniczący w spotkaniu wyruszą z Symbolami Światowych Dni Mło-
dzieży do kościoła w Morawicy. Wszystkich Parafian zapraszamy do uczestnictwa w tym 
wyjątkowym spotkaniu. Prosimy także o modlitwę w intencji tego wydarzenia. 
▪ W ubiegłą niedzielę w Morawicy rozpoczął się Kurs przedmałżeński. Wszystkich chętnych 
zachęcamy do dołączenie. Drugie spotkanie dziś w kościele w Morawicy po mszy św.  
o godz. 16.00. 

Rok Św. Teresy z Avila…  
♥ Teresa z Avila napisała w swojej autobiografii: Miłość Boga nie polega na łzach i ducho-
wych uczuciach, jako że najczęściej pragniemy ich ku naszej pociesze; polega raczej na 
tym, że służymy Mu sprawiedliwie, energicznie i pokornie! 
♥ Teresa z Avila na temat naśladownictwa świętych: Świętych trzeba podziwiać, ale nie na-
śladować. Są dla nas o jeden numer za wielcy. Na pewno jesteśmy małymi grzesznymi 
ludźmi, powinniśmy jednak nauczyć się rozróżniać, których jesteśmy w stanie naśladować, 
a których nie! Nie wszyscy i nie wszystko jest dla nas osiągalne. 
Znalezione… 
„Mówiąc o bogaceniu się, musimy najpierw wyjść ze świata stereotypów. Środowisko, w któ-
rym żył Jezus kształtowało się przez mentalność Starego Testamentu. Tam bogacenie się 
było uważane niejako za pokłosie pobożności. Taki jest kontekst wypowiedzi Jezusa, który 
dodaje jednak ważną rzecz: mówi o byciu ubogim w duchu, czyli o tym, że wartość człowie-
ka buduje się na relacjach. Dlatego podkreśla, że nie można jednocześnie służyć Bogu  
i mamonie. Przypowieść o talentach dobrze obrazuje ewangeliczne podejście do pieniędzy. 
Człowiek, który pomnożył swoje pięć talentów i uzyskał 100 proc. zwrotu, słyszy "w drobnej 
rzeczy byłeś wierny, nad wielkimi cię postawię". Z punktu widzenia Królestwa Niebieskiego 
jest tu mowa o efektywności i sprawdzaniu człowieka, bo pieniądze kuszą. A kiedy kuszą, to 
łatwo zweryfikować intencje. Według Biblii człowiek efektywny, który nie dał się skusić pie-
niądzom, może zajmować ważną pozycję w Królestwie Niebieskim. Chciwość jest zaś jed-
nym z elementów tego kuszenia. (…)W Ewangelii nie jest istotne ile posiadamy. Ewangelia 
mówi o tym, jak możemy wykorzystać pieniądze w naszym życiu duchowym. Dlatego można 
było być świętym, będąc królem i ubogim zakonnikiem. (…)W naszym kraju brakuje jasnej, 
klarownej opowieści o tym, jak żyć, zarabiać, czy budować rodzinę. I ja próbuję to robić. 
Bronią mnie dobre owoce, nie słowa. Na rynku idei jest za dużo słów, a za mało dobrych 
owoców. Walczę o to, żeby zmienić ten kraj i ludzi. Żeby inaczej odnosili się do innych, sie-
bie samych i lepiej zarządzali swoim życiem. (…) Ewangelia nie odpowiada na pytanie "czy 
posiadać?", ale "jak posiadać?". A to jest duża różnica. Musimy jeść, ubierać się, mamy 
swoje ciało. Należy uczyć ludzi jak posiadać, a nie czy posiadać.”          /ks. Jacek Stryczek/ 

Boży człowiek…  -  bł. Anna Katarzyna Emmerich (9 lutego) 
Anna przyszła na świat w dniu 8 września 1774 
roku w Flamschen, w Westfalii. Pochodziła z ubo-
giej wiejskiej rodziny. Do szkoły chodziła tylko 
przez 4 miesiące. Wielokrotnie chciała wstąpić do 
klasztoru, ale było to trudne, bo nie miała posagu. 
Była zbyt uboga. Klaryski z Münster obiecały, że 
przyjmą ją, jeśli nauczy się grać na organach.  
W tym celu Anna Katarzyna zamieszkała u orga-
nisty Söntgena w Coesfeld. Nie znalazła jednak 
czasu na naukę, ponieważ opiekowała się jego 
liczną i biedną rodziną. Pomagała im we wszyst-
kim, a w końcu oddała im nawet swoje oszczęd-
ności. Gdy miała 24 lata, ujrzała Chrystusa niosą-
cego jej dwa wieńce - jeden z kwiatów, drugi cier-
niowy. Wtedy na jej głowie pojawiły się bolesne, 
krwawe rany. Od tego dnia, niczego nie wyjaśnia-
jąc, zaczęła nosić na głowie opaskę. Potem, po 
wielu trudach, w 1802 roku, przyjęły ją augustianki 
w Agnetenbergu. Rok później złożyła śluby za-
konne. Wszystkie swoje obowiązki wypełniała z 
wielką gorliwością. Dobrowolnie podejmowała się 

najcięższych i upokarzających zajęć. W okresie wojen napoleońskich, w 1811 roku, klasztor 
został zamknięty. Przeprowadzano wtedy przymusową laicyzację. Wkrótce po opuszczeniu 
klasztoru bardzo poważnie zachorowała i do końca życia nie podniosła się już z łóżka.  
W tym czasie otrzymała stygmaty - widzialny znak cierpień, które jednoczyły ją z ukrzyżo-
wanym Chrystusem. Od tej pory zaczęło ją odwiedzać wielu ludzi i zyskała szczerych przy-
jaciół, takich jak jej lekarz doktor Franz Wesener czy Klemens Brentano, niemiecki poeta i 
prozaik, który przez 5 lat, począwszy od 1818 roku, codziennie spisywał jej mistyczne wizje, 
dotyczące szczegółów z życia Jezusa i Maryi. Zostały one opublikowane już po jej śmierci, 
w 1833 roku. Przez lata nie przyjmowała żadnych pokarmów, z wyjątkiem Komunii świętej. 
Zmarła w Dülmen w dniu 9 lutego 1824 roku. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo 
bł. Anny Katarzyny prosimy Cię naucz nas przyjmować cierpienie, które nas spotyka.  

Zamyśl się… 
„Dla cierpiących najmniejsza radość jest szczęściem.”  

/Sokrates/                                       

Tu es Petrus… 
100. Walentyn (VIII-
IX.827)  Był rzymskim ar-
chidiakonem, wybrany na 
papieża w 827, rządził za-
ledwie kilka tygodni (od 
sierpnia do września). 

Uśmiech… 
Nauczycielka do Jasia: - Przyznaj się! Ściągałeś od Małgosi! - 
Skąd pani to wie? - Bo obok ostatniego pytania ona napisała 
"nie wiem" a Ty napisałeś " ja też" 
Coś dla ducha… 

„O dziurawym koszyku” 
W pewnym klasztorze na pustyni jeden z zakonników popełnił ciężki grzech. Cała zgorszona 
wspólnota zebrała się w kapitularzu, aby osądzić i ukarać winowajcę. Jedynie stary ojciec 
Wirgiliusz nie chciał przybyć na to posiedzenie. Zjawił się dopiero na wyraźny rozkaz prze-
łożonego. Przyszedł jednak z dziurawym koszyku na plecach. Zdziwionym braciom tak wy-
jaśnił swoje zachowanie: - Na grzbiecie dźwigam swoje grzechy jak piasek. Zostawiają one 
za mną ślad, którego nie widzę. Jakże teraz mogę bezstronnie osądzić grzechy cudze? Gdy 
usłyszano te słowa, zrezygnowano z sądu nad nieszczęsnym współbratem.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 
 
 
 
 
 
 


