
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Poniedziałek 11.01 Dzień Powszedni 
7

00
 + Jana Nowaka zam. Krystyna i Czesław Paryż z Czeladzi   

Wtorek 12.01 Dzień Powszedni 
7

00
 + Stefana Kuta zm. z rodziny Kutów, Golów, Cyganów i Zbańskich zam. Helena Kuta  

Środa 13.01 Dzień Powszedni  
7

00
 + Stefana Kutę, Genowefę Cygan, Genowefę Kuta, Genowefę Ziętal, Genowefę Zawia-

sa zam. Helena Kuta 

Czwartek 14.01 Dzień Powszedni  
7

00
 + Jana Nowaka zam. chrześnica Elżbieta z rodzin z Chabówki  

Piątek 15.01 Dzień Powszedni  
7

00
 + Alicję Wojtyś (5 r. śm.)   

18
00

 + Ryszarda Bigaja zam. siostra Władysława   

Sobota 16.01 Dzień Powszedni  
7

00
 1) + Jana Nowaka zam. rodzina Domińskich z Przysowów  

      2) Annę Głodek (r. śm.) Stefana Głodka z int. syna Mariusza z rodziną   

Niedziela  17.01 II Niedziela Zwykła 
8

00
 + Natalię Rutkiewicz zam. wnuczkowie  

10
00

 + Karola (9 r. śm.) Sebastiana Tetelewskich z int. rodziców 

12
00

 Msza Święta za parafię  

16
00

 + Zbigniewa Woźniaka (24 r. śm.) zam. żona z córką   

 

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 
  

 

Święto Chrztu Pańskiego 
10 stycznia 2016 r. Nr 7 (372) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 42, 1-4. 6-7 / Dz 10, 34-
38 
Ewangelia: Łk 3, 15-16. 21-22 
Gdy lud oczekiwał z napięciem i 
wszyscy snuli domysły w sercach co 
do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, 
on tak przemówił do wszystkich: «Ja 
was chrzczę wodą; lecz idzie mocniej-
szy ode mnie, któremu nie jestem go-
dzien rozwiązać rzemyka u sandałów. 
On chrzcić was będzie Duchem Świę-
tym i ogniem». Kiedy cały lud przystę-
pował do chrztu, Jezus także przyjął 
chrzest. A gdy się modlił, otworzyło 
się niebo i Duch Święty zstąpił na 
Niego w postaci cielesnej niby gołębi-
ca, a z nieba odezwał się głos: «Tyś 
jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie». 
 

Kazanie espresso… 
 „Niektórzy ludzie narzekają na wy-

magania związane z udzieleniem sa-

kramentu chrztu, jak: nauki dla rodzi-

ców czy chrzestnych, zaświadczenia, a dla dorosłych kandydatów specjalna katecheza. 

Przyjęcie przez Jezusa chrztu to nie działanie na pokaz; czyni to, by podkreślić znaczenie 

tego faktu; przygotowuje nas na swój chrzest, związany z odpuszczeniem grzechów i we-

wnętrzną przemianą.  

Katechizm podkreśla, że aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest wiara i pomoc 
rodziców oraz chrzestnych; powinni pomagać nowo ochrzczonemu na drodze życia chrze-
ścijańskiego." 

/ks. E. Burzyk/ 
 

To jest Mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie, Jego słuchajcie! 

 

 

 

 

 
 

Kolęda: 
 

Poniedziałek 11.01: od 15:00 Brzeziny ul. Chęcińska, 1 ks. nr 68-110, 2 ks. nr 63-113  
Wtorek 12.01: od 15:00, Brzeziny ul. Chęcińska 1 ks. nr 112-150, 2 ks. nr 117-149  
Środa 13.01: od 15:00, Brzeziny ul. Chęcińska, 1 ks. nr 152-198, 2 ks. nr 151-193 
Czwartek 14.01: od 15:00, Brzeziny ul. Chęcińska 1 ks. nr 200-236, 2 ks. nr 205-239  
Piątek 15.01: od 15:00, Brzeziny ul. Chęcińska, 1 ks. nr 238-282, 2 ks. nr 247-285  
Sobota 16.01: od 9:00 Brzeziny ul. Chęcińska, 1 ks. nr 284-332 do wiaduktu,  

2 ks. ul Wrzosowa w Kierunku Morawicy 
 
 

Extra… 
× 11.01 –  Dzień wegetarian  
× 12.01 – Parafialny dzień sąsiedzkiej życzliwości  
× 15.01 – Nidziański dzień sopla  

 



 
 

A w parafii… 
- 15 stycznia będzie nabożeństwo do miłosierdzia Bożego o godzinie 18:00 w kościele.   
- Dzisiaj mamy niedzielę gospodarczą.  
- W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska. 

Radość. Prostota. Miłosierdzie. 
Już po raz kolejny młodzi z naszej parafii uczestniczyli w Europejskim Spotkaniu Młodych w 
Walencji, które odbyło się w dniach 28.12.2015r. - 01.01.2016r. Młodzież z wielką serdecz-
nością została przyjęta przez hiszpańskie rodziny. Spotkanie to bowiem jest kolejnym eta-

pem organizowanej przez Wspólnotę braci z Taizé „Pielgrzymki zaufania przez Ziemię". 

Tradycyjnie rytm młodej osoby wyznaczały spotkania  modlitewne składające się kanonów 
Taizé, momentu ciszy, Słowa Bożego i refleksji jednego z braci Wspólnoty. Młodzież dzieliła 
się też swoimi przemyśleniami w małych grupach. Tegoroczne rozważania zostały oparte na 
fragmentach Pisma Świętego mówiące o Miłosierdziu Bożym. Wpisywały się one w ogło-
szony przez Papieża Franciszka Rok Miłosierdzia. To co zawsze jest niezwykłe w tych Spo-
tkaniach, to możliwość porozmawiania z chrześcijanami z całej Europy na tematy dotykają-
ce wiary i codzienności. Czas spędzony w Walencji 
był również okazją do poznania kultury i zabytków 
tego hiszpańskiego miasta. Pielgrzymi z Brzezin 
mieli możliwość oglądania Świętego Kielicha, czyli 
naczynia w którym Pan Jezus spożywał Ostatnią 
Wieczerzę. ESM było też okazją do zebrania do-
świadczenia w przygotowaniach do Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie. Przeor Wspólnoty z Taizé, 
brat Alois mówił podczas jednej z modlitw: Po po-
wrocie do domu wszyscy pragniemy być w swoim 
otoczeniu świadkami pokoju." Pamiętajmy: życie 
każdego z nas może stać się jak małe światełko po-
koju, które świeci w ciemnościach, nawet jeśli cza-
sem wydaje się, że płomień jest bardzo chwiejny". 
Następne  Spotkanie odbędzie się w grudniu  
w Rydze. Solo Dios basta! - Bóg sam wystarczy 

Znalezione…  
„Kościół, zarówno w Europie dobrobytu, jak i w Ameryce, jest zmęczony. Nasza kultura się 
zestarzała, nasze świątynie są ogromne, nasze domy zakonne puste, rośnie aparat biuro-
kracji Kościoła, nasze stroje i rytuały ociekają przepychem. Czy to wszystko pokazuje rze-
czywiście, kim jesteśmy? (…) Jesteśmy jak ten młody bogacz, który odchodzi ze smutkiem, 
kiedy Jezus go woła, by uczynić zeń swego ucznia. Wiem, że niełatwo zostawić wszystko. 
Ale moglibyśmy przynajmniej poszukać ludzi wewnętrznie wolnych, którzy potrafią być bliżej 
innych. Tak jak abp. Romero czy męczennicy z Salwadoru. Czy są wśród nas bohaterowie z 
których można brać przykład? Nie można pozwolić, by krępowały ich okowy instytucji. o. 
Karl Rahner SJ chętnie przywoływał metaforę rusztu, ukrytego pod warstwą popiołu. We 
współczesnym Kościele dostrzegam tak wiele popiołu na ruszcie, że często ogarnia mnie 
poczucie bezsilności. W jaki sposób oczyścić ruszt z popiołu, by ożywić ogień miłości? Naj-
pierw musimy poszukać tego rusztu. A gdzie dziś szukać osób wspaniałomyślnych, jak do-
bry Samarytanin? Tych, którzy mają wiarę niezłomną, jak rzymski centurion? Tych, których 
ożywia zapał Jana Chrzciciela? Którzy mają odwagę powołania jak św. Paweł? Którzy byliby 
wierni, jak Maria z Magdali? Radziłbym papieżowi i biskupom, by znaleźli na stanowiska kie-
rownicze dwunastu wyjątkowych ludzi. Takich, którzy byliby bliscy najuboższym i otoczeni 
młodymi, i którzy odważyliby się spróbować rzeczy nowych. Aby duch mógł rozejść się 
wszędzie, potrzeba ludzi ogarniętych ogniem.” 
 /śp. Kard. Carlo Maria Martini frag. ostatniego wywiadu przed śmiercią opub.: 1.09.2012/ 

 

 

Boży człowiek… - Św. Marcin z Leon, prezbiter (12 stycznia) 
Marcin urodził się ok. roku 1130 w León, w 
Starej Kastylii w Hiszpanii. Wcześnie stracił 
matkę. Razem z ojcem wstąpił do augustiań-
skich kanoników regularnych w San Marcelo, 
gdzie zdobył wykształcenie. Po śmierci ojca 
odbył pielgrzymkę do Rzymu, Konstantynopo-
la i Jerozolimy. Po powrocie do Hiszpanii 
otrzymał święcenia kapłańskie i przebywał do 
końca życia w klasztorze św. Izydora w León. 
Zasłynął za życia swoją świętością i pismami 
ascetycznymi. Ściśle przestrzegał zakonnych 
obserwancji, był serdeczny dla współbraci i 
miał wielkie nabożeństwo do Najświętszego 
Sakramentu. Pisał komentarze do Nowego 
Testamentu (do Listów i Apokalipsy). Zmarł z 
przyczyn naturalnych w León 12 stycznia 
1203 r. Wkrótce w kościele św. Izydora dedy-

kowano mu odrębną kaplicę i co roku obchodzono wspomnienie w dniu jego śmierci.  
Modlitwa: Boże przez wstawiennictwo św. Marcina prosimy Cię naucz nas serdeczności i 

miłości do drugiego człowieka, naucz nas również godnie czcić Najświętszy Sakrament.   

Tu es Petrus... 
143 Benedykt VIII (18.V.1012-9.IV.1024) [Grzegorz, 1012] Po śmierci Sergiusza IV przez 

stronnictwo Krescencjuszy w maju 1012 wybrany został na papieża Grzegorz VI. Cesarz 
Henryk II opowiedział się jednak za Benedyktem VIII. Wywodził się on z rodu hrabiów 
Tusculum, który przejął władzę w Rzymie po rodzie Krescencjuszy. Benedykt objął urząd 
papieża w maju 1012. Krescencjusze jednak wysunęli jako kontrkandydata Grzegorza VI i 
przeprowadzili jego wybór. Zmuszony został do ucieczki na dwór niemieckiego cesarza 
Henryka II, cesarz opowiedział się jednak po stronie Benedykta, który ukoronował Henryka 
II w 1014 w Rzymie. W 1020 Benedykt przybył na zaproszenie Henryka do Niemiec, aby w 
Bambergu, biskupstwie ufundowanym przez cesarza, obchodzić Wielkanoc, po czym udał 
się na grób świętego Boniiacego do Fuldy. W 1022 na synodzie w Pawii ostro potępiono 
symonię i małżeństwa księży; w synodzie tym brali udział zarówno papież, jak i cesarz. Obaj 
zmarli tego samego 1024 roku: papież 9 kwietnia, Henryk zaś 13 lipca. 

Zamyśl się… 
„Przestrzenią ducha, gdzie 
może on rozwinąć skrzydła, 
jest cisza.”  
   /Antoine de Saint-Exupery/ 

Uśmiech… 
- Minie wkrótce rok od śmierci pani męża. Zamówiła może 
pani Mszę św. za niego? - Księże prałacie, jeśli on jest w 
niebie, to mu nic nie trzeba. Jeśli w piekle, to mu nie pomoże. 
Jeśli zaś w czyśćcu, to ja go znam - wiem że, wytrzyma. 

Coś dla ducha… 
„O wciąż takim samym kazaniu”  

Do parafii przyszedł nowy proboszcz. Zaraz po uroczystym objęciu urzędu wygłosił w nie-
dzielę płomienne i porywające kazanie. Wszyscy słuchacze nie tylko przytakiwali głowami z 
aprobatą, lecz także piali z  zachwytu. W następną niedzielę ludzie w napięciu czekali na 
kolejną porcję strawy duchowej. Ale ksiądz wygłosił dokładnie taką samą mowę jak tydzień 
temu. To samo działo się przez trzy kolejne niedziele. W końcu delegacja odważnych i waż-
nych udała się do plebana z pytaniem, dlaczego głosi wciąż jedno i to samo kazanie. Od-
powiedź proboszcza brzmiała: - A dlaczego ja mam zmieniać kazania, kiedy wy nie zmie-
niacie życia; żyjecie tak samo jak przed sześcioma tygodniami. /ks. Kazimierz Wójtowicz/  

 

 

 

 

 

 


