
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 04.01 Dzień Powszedni 
700 + Aleksandrę (52 r. śm.) i Eugeniusza (2 r. śm.) i zm. z rodziny Hajduków i Węgrzy-
nów   
Wtorek 05.01 Dzień Powszedni 
700 1) + Jana Nowaka zam. siostra Ewa Wykurz z dziećmi  
      2) + Stanisława, Stefanię Śmietanę  
Środa 06.01 Objawienie Pańskiego (uroczystość)  
800 + Stefana Domińczaka (5 r. śm.)  
1000 W 18 r. ur. Wiktorii o Boże bł. i piękny głos  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 W 18 r. ur. Karola Władyszewskiego   
Czwartek 07.01 Dzień Powszedni  
700 + Ryszarda Dąbrowskiego, Janinę, Piotra, Tadeusza Rabiejów zam. rodzina 
1600  + Genowefę i Stanisława Malicką i zm. z rodziny Malickich i Woźniaków    
Piątek 08.01 Dzień Powszedni  
700 + Ludwika, Stefanię Rabiej   
1600 + Edwarda Brzozę i zm. z rodziny Ślusarczyków  
1800 W 18 r. ur. Karola Władyszewskiego o zdrowie i potrzebne łaski zam. rodzice i bracia 
Sobota 09.01 Dzień Powszedni  
700 + Anielę, Władysława Wojdów  
Niedziela  10.01 Święto Chrztu Pańskiego  
800 + Dariusza Machulskiego (3 r. śm.)  
1000 + Mariannę Kruk (14 r. śm.) zam. córki i synowie z rodzinami  
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 

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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II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
3 stycznia 2015 r. Nr 6 (371) 

 

     

 

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 sta-
ło, a bez Niego nic się nie 
stało, co się stało. W Nim 
było życie, a życie było 
światłością ludzi, a świa-
tłość w ciemności świeci  
i ciemność jej nie ogarnęła. 
Była Światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego 
człowieka, gdy na świat 
przychodzi. Na świecie 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 Jedno-
rodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 
Kazanie espresso… 
">>Świętość to czyn, zaparcie się, zapomnienie o sobie<< - mówiła św. Urszula 
Ledóchowska. 
Faust Goethego zdanie: >>Na początku było Słowo<< tłumaczy jako: >>Na początku był 
czyn<<. 
Ksiądz Tomáš Halik proponuje jeszcze inną interpretację:>> Na początku było 
wezwanie<<."                                                                                                     /ks. E. Burzyk/ 
 

A na ziemi pokój 
ludziom dobrej woli 

Modlitwa… 
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszech-
świata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów lu-
dzich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój. Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, 
która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano  
o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw  
i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju. Pomóż 
nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzy-
stać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzy-
stać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dzieci naszych dzieci. Rozwiąż we-
wnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem 
udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie mu-
sielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak 
czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują 
na rzecz pokoju. 
 



 

A w parafii… 
▪ 5 stycznia przypada wspomnienie bł. Marceliny Darow-
skiej. Zapraszamy tego dnia na błogosławieństwo jej reli-
kwiami. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. 
▪ 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskie-
go. Na każdej mszy świętej odbędzie się poświęcenie 
kredy i kadzidła. 
▪ W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska. 
▪ Zapraszamy 8 stycznia o godz. 17.00 do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach na 
Wieczór ulubionych kolęd i pastorałek Jana Pawła II „Śpiewajmy i grajmy Mu”. 
▪ W piątek, 8 stycznia 2016 r. o godz. 19.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach odbędzie się 
Koncert „Kolędy Pospieszalskich". Koncert jest niebiletowany. „Kolędy Pospieszalskich" to 
nie tylko oryginalna muzyka, to przede wszystkim świadectwo wiary, pasji i miłości do trady-
cji wspólnego kolędowania. 

Z bulli „Misericordiae vultus” Papieża Franciszka 
„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijań-
skiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją 
pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w miłosierdzie» (por. Ef 2, 4), gdy objawił  Moj-
żeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» (Wj 
34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne spo-
soby i w wielu momentach historii. W «pełni czasów» (por. Ga 4,4), gdy wszystko było go-
towe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewi-
cy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca 
(por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miło-
sierdzie Boga. Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona 
dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosier-
dzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i osta-
teczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym pra-
wem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swoje-
go brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z czło-
wiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograni-
czeń naszego grzechu. Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić 
wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego wła-
śnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Ko-
ścioła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym. (…) 
Znalezione… 
„ – Dlaczego stale pokreśla ksiądz znaczenie sumienia? 
-Sumienie, nie tylko dla mnie, ale i dla Kościoła, choć czasem o tym zapominamy, jest naj-
wyższą normą moralności. To trzeba bardzo poprawnie rozumieć. 
- Czyli jak? Czasami słyszy się, że każdy ma swoje sumienie i według niego powinien 
rozpatrywać swoje sprawy.  
- Tu bym mógł zrobić wykład o sumieniu, że mamy sumienie prawidłowe, nieprawidłowe, 
błędne, błędne pokonalnie, błędne niepokonalnie, szerokie, wąskie – takie są kategorie su-
mienia w teologii moralnej. Chciałby pan posłuchać?  
- A może opowiedzieć ksiądz o tym zrozumiałym językiem?  
- Spróbuję to zamknąć w jednej myśli. W sumieniu, które jest najbardziej intymnym sanktua-
rium spotkania Boga z każdym człowiekiem, słyszymy głos. Tym głosem jest owo naturalne 
drapanie, które nieraz nie daje nam spokoju. Pan Bóg działa w naszym życiu głównie przez 
sumienie. Bóg jest Bogiem oczywiście potężnym, wszechogarniającym, ale na tyle pokor-
nym, że schował się w głosie naszego sumienia. Dlatego nigdy nie wolno świadomie łamać 
sumienia, co się nam wszystkim, niestety zdarza.”                                  /ks. Jan Kaczkowski/  

 

 

Boży człowiek… - św. Cyriak Eliasz Chavara (3 stycznia) 
Cyriak urodził się w Kerala w Indiach 
10 lutego 1805 r. Był chrześcijaninem 
obrządku sylo-malabarskiego (jedne-
go z katolickich Kościołów wschod-
nich, grupy tzw. chrześcijan św. To-
masza, która pozostaje w jedności z 
Rzymem). Jako chłopak pozostawał 
pod dużym wpływem matki, kobiety 
głęboko wierzącej, silnej i stanowczej. 
Przez pewien czas uczęszczał do 
szkoły podstawowej w Kainakary, a 
następnie przeniósł się do Pallipuram, 
gdzie pobierał nauki humanistyczne w 
szkole średniej. W końcu wstąpił do 
seminarium duchownego. Mając 24 

lata, przyjął święcenia kapłańskie. Przez dłuższy czas był pomocnikiem rektora seminarium 
w Pallipuram. 11 maja 1841 r. założył Kongregację Sług Niepokalanego Poczęcia, której 
zadaniem był szeroko rozumiany apostolat. 6 grudnia 1855 roku ksiądz Chavara przekształ-
cił młodą wspólnotę w Zgromadzenie Karmelitów od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. W tym samym roku nowa kongregacja została zaaprobowana przez władze 
kościelne. Ksiądz Cyriak jako pierwszy złożył śluby zakonne i przyjął imię Cyriak Eliasz od 
św. Rodziny. W 1861 roku przyłączył swoje zgromadzenie do Zakonu Karmelitów Bosych. 
Ojciec Cyriak był świetnym organizatorem. Wymagał wiele od siebie i od innych. Jego kon-
gregacja pielęgnowała kult Jezusa Eucharystycznego i Matki Bożej. Z zapałem głosił słowo 
Boże w kościołach, salach konferencyjnych, szkolnych klasach. Był doskonałym przewodni-
kiem duchowym. Mianowany wikariuszem generalnym Kościoła syro-malabarskiego, wy-
trwale pracował nad jego odnową i skutecznie bronił jedności. Był także współzałożycielem 
Zgromadzenia Sióstr Matki Karmelu. Zmarł 3 stycznia 1871 r. w Koonammavu w ramionach 
swego kierownika duchowego i przyjaciela, ojca Beccara. Modlitwa. Boże przez wstawien-
nictwo św. Cyriaka prosimy Cię naucz nas jedności i wspólnego dążenia do Ciebie z tymi, 
których stawiasz na naszej drodze. 
Tu es Petrus... 
142. Sergiusz IV (31.VII.1009-12.V.1012) Jego pontyfikat znajdował się całkowicie pod 
wpływem stronnictwa Krescencjuszy, arystokratycznego rodu władającego podówczas 
Rzymem. Z jego pontyfikatu historia nie przekazała niczego szczególnego poza apelem do 
podjęcia wyprawy krzyżowej, który jednak pozostał bez echa. 
Zamyśl się… 
„Wystarczy tylko się uśmiechać, by ukryć zranioną 
duszę i nikt nawet nie zauważy, jak bardzo cierpisz.” 
                                                          /Robin Williams/ 

Uśmiech… 
- Słyszałeś, jak Kowalski chrapał 
dzisiaj w kościele? Coś strasznego. 
- Słyszałem - obudził mnie. 

Coś dla ducha… 
„O kole ratunkowym (nie tylko dla duchownych)” 

W Wenecji powiadają, że każdy złodziej ma swego świętego patrona. Również papież – jak 
zauważył niezapomniany Jan Paweł I – ma paru niebieskich opiekunów, między innymi 
świętego Grzegorza Wielkiego. Ten Doktor Kościoła napisał wiele pięknych książek,  
a wśród nich „Księgi reguły pasterskiej”, w której zawarte są mądre pouczenia i wskazania 
dla duchownych. W ostatniej części wyznaje z pokorą: „Opisałem, jaki powinien być dobry 
pasterz, ale ja nim nie jestem. Ukazałem, jak można dotrzeć do brzegu doskonałości, ale ja 
sam znajduję się jeszcze w wartkich nurtach moich błędów i moich przewinień. I dlatego – 
abym się nie rozbił – rzućcie mi koło ratunkowe waszych modlitw”. /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


