
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 18.01 Dzień Powszedni 
700 1) + Józefa, Czesława Piotrowskiego 
      2) + Anielę, Franciszka Stachurów, Łukasza Stachurę   
Wtorek 19.01 Dzień Powszedni 
700 1) + Jana Nowaka zam. siostra Danuta z mężem Marianem  
      2) Henryka Słowińskiego, Maria Stefana Kruków  
Środa 20.01 Dzień Powszedni  
700 1) + Leona Barana  
      2) + Kazimierę, Józefa Gibasa, Krzysztofa Lewickiego i zm. z rodziny Salamonów  
Czwartek 21.01 Dzień Powszedni  
700 1) + Katarzynę, Romana Kruków, Weronikę, Stanisława Madejów z int. wnuczków 
      2) + Marię, Ignacego Madyś, Jana Podsiadło, Anielę i Antoniego Golów  
Piątek 22.01 Dzień Powszedni  
700 1) + Edwarda Brzozę (r. śm.) z int zony  
      2) + Władysławę Łopacką r sm   
Sobota 23.01 Dzień Powszedni  
700 1) + Stanisława, Jana Poboche  
      2) + Annę, Jana Jędrochów  
Niedziela  24.01 X Niedziela Zwykła 
800 Msza Święta za parafian  
1000 1) + Helenę, Władysława Świetlików, Mariannę, Jana Zegadłów z int. wnuków  
        2) + Cecylię, Henryka Kmiecików z int. wnucząt  
1200 Chrzty:   
1600 + Józefa Plewę, Piotra, Leonę Kurtków, Kazimierza Wichra zam. rodzina 
   

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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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Iz 62, 1-5 / 1 Kor 12, 4-11 
Ewangelia: J 2, 1-12 
 W Kanie Galilejskiej odbywało się 
wesele i była tam Matka Jezusa. Za-
proszono na to wesele także Jezusa  
i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wi-
na, Matka Jezusa mówi do Niego: 
«Nie mają już wina». Jezus Jej od-
powiedział: «Czyż to moja lub Twoja 
sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie 
nadeszła godzina moja?» Wtedy 
Matka Jego powiedziała do sług: 
«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie». Stało zaś tam sześć stągwi 
kamiennych przeznaczonych do ży-
dowskich oczyszczeń, z których każ-
da mogła pomieścić dwie lub trzy 
miary. Rzekł do nich Jezus: «Napeł-
nijcie stągwie wodą». I napełnili je aż 
po brzegi. Potem do nich powiedział: 
«Zaczerpnijcie teraz i zanieście sta-

roście weselnemu». Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała 
się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wie-
dzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw 
dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzy-
li w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do 
Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. 
Kazanie espresso… 
„Na cudownym obrazie w Kalwarii Pacławskiej Maryja ma ostentacyjnie odsłonięte prawe 
ucho; to niejako zapewnienie, że wysłucha każdą prośbę. 
Kiedy na weselu w Kanie Galilejskiej zabrakło wina, nie proszono Maryi o wstawiennictwo, 
a mimo to dostrzegła kłopotliwą sytuację gospodarzy. 
Jezus także musiał widzieć, że brakło wina, a jednak nie działał; zapewne chciał, by Jego 
pierwszy cud został dokonany za wstawiennictwem Matki." /ks. E. Burzyk/ 

 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie! 
 
 
 
 
 

Kolęda: 
Poniedziałek 18.01: od 15:00  Brzeziny ul. Chęcinska 1 ks. nr 458-424; 2 ks. 447-405   
Wtorek 19.01: od 15:00 Brzeziny ul. Chęcińska 1 ks. nr 422-398; 2 ks. nr 403-345 
Środa 20.01: od 15:00 Brzeziny ul. Chęcińska 1 ks. nr 394-362, 2 ks. 341-301 wraz z 
ulicą dworcowa  
Czwartek 21.01: od 15:00 Brzeziny ul. Chęcińska obaj księża od nr 360-334 do siebie 
 
 

Extra… 
×17.01 - Dzień Judaizmu   
× 21.01 - Dzień Babci 
× 22.01 - Dzień Dziadka 
 
 



A w parafii… 
▪ Od piątku odmawiamy nowennę do bł. Bronisława Markiewicza przed uroczystym wpro-
wadzeniem relikwii które nastąpi w przyszłą niedzielę 24 stycznia na mszy św. o godz.10:00  
Dokona tego ojciec Antoni, michalita ze zgromadzenia założonego przez bł. Bronisława. 
Przez całą niedzielę podczas kazań przybliży nam postać bł. oraz Archanioła Michała.  
▪ W najbliższy wtorek 19 stycznia nastąpi błogosławieństwo relikwiami Św. Józefa Pelczara 
z racji liturgicznego wspomnienia. 
▪ Chętni którzy pragną udać się na pielgrzymkę  do Krakowa po relikwie Św. Faustyny pro-
szeni są o zapisywanie się w zakrystii lub kancelarii. Pielgrzymka planowana jest na ostat-
nią sobotę lutego (tj. 27). Mamy zarezerwowaną mszę w bazylice Miłosierdzia Bożego o go-
dzinie 11:00.  
▪ Rozpoczęły się ferię zimowe, jest to odpoczynek od szkoły nie od Pana Boga.   
▪ Jeśli ktoś został niechcący pominięty, albo z jakiś innych względów nie przyjął kolędy 
można ustalić inny termin w zakrystii lub kancelarii.  
▪ W dniach od 18-25 stycznia 2016 r. będziemy przeżywać Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan pod hasłem: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana". Zachęcamy do włą-
czenia się w Nabożeństwa ekumeniczne, które będą odprawiane w naszym regionie:   
18.01 Poniedziałek: 18:30 Kościół Rzymskokatolicki – Eucharystia Kościół Akademicki św. 
Jana Pawła II Kielce ul. Wesoła 54. 
19.01 wtorek godzina 19:15 Kościół oo. Kapucynów Madlitwy w duchu Taize ul. Warszaw-
ska 33  
20.01 środa: godz. 18:00 Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej ul. Sienkiewicza 1 
22.01 piątek godzina 18:00 Kościół Polskokatolicki Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 11 
23.01 sobota godz. 18:00 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny ul. Bodzentyńska 46  
24.01 niedziela godz. 18:00 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Kielce, ul. Małopolska 6  
25.01 poniedziałek godz. 18:00 Kościół Ewangelicko-Augsburski Kielce ul. Sienkiewicza 1 
Z okazji zbliżającego się święta nasza Redakcja pragnie 
złożyć wszystkim Dziadkom i Babciom najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wiele 
radosnych chwil spędzonych z waszymi wnukami oraz 
dziećmi. Dziękujemy za wasz uśmiech, waszą mądrość, 

wasze rady, dziękujemy, że jesteście! 
Znalezione…  
„W wielu listach znajduję piętnowanie upadku Kościoła, który opisywany jest w dramatycz-
nych słowach (…). Uważam, że historia pokazuje, iż Kościół nigdy nie był tak kwitnący jak 
dzisiaj. Po raz pierwszy ma powszechny charakter naprawdę na całym świecie, ma wier-
nych mówiących wszystkimi językami i pochodzących z najróżniejszych obszarów kulturo-
wych, może szczycić się szeregiem wybitnych papieży, a także gronem świętych teologów  
o istotnym znaczeniu kultury. Pomimo napięć wewnętrznych, czasem nie do uniknięcia, Ko-
ściół jest dzisiaj zjednoczony i spójny jak chyba nigdy w swojej historii. (…) Kościoła nie na-
leży postrzegać tylko w jego aspekcie instytucjonalnym i identyfikować jedynie z hierarchią, 
to znaczy księżmi, biskupami i papieżem. Kościół stanowią bowiem wszyscy, którzy wierzą 
w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczekują Jego przyjścia, miłują Go i postępują wobec 
bliźnich tak, jak postąpiliby wobec Niego. Do Kościoła należą, lub są powołani, by do niego 
należeć, również wszyscy inni ludzie – jak to określił Sobór Watykański II – którzy „jeden 
także mają cel ostateczny – Boga, którego Opatrzności oraz świadectwo dobroci i zbawien-
ne zamysły rozciągają się na wszystkich” (RDN 1)” 
                                  /śp. Kard. Carlo Maria Martini opub. 27.12.2011 w  Corriere della Sera/ 

 

 

Boży człowiek… - Św. Mariusz (19 stycznia) 
Według starego martyrologium Mariusz pochodził z za-
możnej rodziny. Po nawróceniu się na chrześcijaństwo 
rozdał majątek ubogim i przybył z Persji do Wiecznego 
Miasta, aby odwiedzić groby Apostołów. Przyjechał z ro-
dziną: żoną Martą oraz z synami Audifaksem i Abaku-
kiem. Był to prawdopodobnie koniec III wieku, w okresie 
panowania cesarza Klaudiusza II (268-270) lub Diokle-
cjana (284-305). W Rzymie starał się pomagać prześla-
dowanym współwyznawcom. Z kapłanem Janem miał 
pochować 260 męczenników przy Via Salaria. Zostali 
schwytani i torturowani (mieli być rozciągani, przypalani 
ogniem i szarpani żelaznymi hakami, a w końcu poobci-
nano im kończyny). Wszyscy czworo dali świadectwo 
wiary i nie oddali hołdu pogańskim bożkom. Zginęli 
śmiercią męczeńską: Mariusz z synami zostali ścięci 
przy via Cornelia pod Rzymem, a Martę utopiono  
w studni lub stawie w Ninfa (dziś Santa Ninfa), niedaleko 
Rzymu. Ich ciała odnalazła rzymianka Felicyta i pogrze-
bała je w dniu 20 stycznia (rok nie jest pewny, spotkać 
można informację o 270 r.) w swoim gospodarstwie  

w Buxus (obecnie Boccea na terenie Rzymu). Powstał tam kościół, który w okresie średnio-
wiecza był miejscem pielgrzymkowym. W IX w. w Rzymie wzniesiono osobny kościół ku czci 
św. Mariusza. Dziś z tego kościoła pozostały tylko ruiny. Szczątki całej rodziny zostały od-
kryte w roku 1590 i przeniesione do kilku rzymskich kościołów. Część relikwii znalazła się  
w Niemczech i we Francji, gdzie zostały zniszczone przez kalwinów. Modlitwa: Boże przez 
wstawiennictwo św. Mariusza prosimy Cię o potrzebne łaski. 
Tu es Petrus... 
144. Jan XIX (IV/V.1024-1032) Roman, hrabia Tusculum, był bratem papieża Benedykta 
VIII. Podobnie jak Benedykt, i on był w chwili swego wyboru człowiekiem świeckim. Szcze-
gólne zgorszenie wywoływał żądaniami wysokich sum pieniężnych za udzielanie godności 
kościelnych. Ukoronował następcę Henryka II, Konrada II na cesarza, od tego czasu cesa-
rze zaczęli przypisywać sobie coraz większe prawa do wpływania na decyzje papieskie. 
Zamyśl się… 
„Nie można pomóc komuś wspiąć się wyżej, 
samemu nie zbliżając się do szczytu…”    
                                        /Norman Schwarzkopf/ 

Uśmiech… 
Wszystkie kościoły winny być klimatyzo-
wane. Niezdrowo spać w dusznych po-
mieszczeniach. 

Coś dla ducha… 
„O trzech obrazach i kapłanie”  

„Trzy razy anioł budził pobożnego kapłana Arsemiusa. Trzy razy ukazał mu różne obrazki  
z życia ludzi. W pierwszej odsłonie mąż Boży zobaczył człowieka zbierającego chrust. Choć 
już nazbierał tyle, że nie mógł podnieść, dokładał wciąż gałązki, tak że wiązka była coraz 
większa i cięższa. Drugim razem Arsemius ujrzał człowieka, który usiłował przelać wodę ze 
stawu do dziurawej skrzyni. Oczywiście, że nie dało to żadnego rezultatu. W następnym wi-
dzeniu opancerzony rycerz z rozbiegu atakował włócznią bramę miejską. Daremnie: odbijał 
się od niej jak gumowa piłka. Kapłan, zaniepokojony tymi obrazami, poprosił o komentarz do 
tajemniczych wizji. Oto on: Pierwszy człowiek to ten, który wciąż pomnaża swoje winy. Drugi 
chce uczynić dobro, ale wybiera fałszywe środki. Trzeci chce pychą i siłą zdobyć życie. Ale 
cały jego trud jest daremny, gdyż bramę życia otwiera tylko klucz pokory i miłości.”  
                                                                                                          /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


