
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    16.016.016.016.01111    Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
700 + Edwarda Brzozę (r. śm.), Mariannę, Wincentego, Bolesława, Józefa, Stanisława Ślu-
sarczyków   
Wtorek 17.017.017.017.01111    Św. Antoniego, opata (wsp. obowiązkowe) Św. Antoniego, opata (wsp. obowiązkowe) Św. Antoniego, opata (wsp. obowiązkowe) Św. Antoniego, opata (wsp. obowiązkowe)     
700 1) + Józefa Piotrowskiego (r. śm.), Czesława Piotrowskiego  
      2) + Anielę, Franciszka (r. śm.), Łukasza Stachurów z int. rodziny  
Środa 18.018.018.018.01111    Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni         
700 + Jadwigę Woźniak od uczestników pogrzebu   

Czwartek    11119.019.019.019.01    Św. Józefa Sebastiana Pelczara Św. Józefa Sebastiana Pelczara Św. Józefa Sebastiana Pelczara Św. Józefa Sebastiana Pelczara ––––    Relikwie św. Józefa    
700 dantis 
Piątek 20.0120.0120.0120.01    Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
700 1) + Janinę (r. śm.) i Stanisława Praszkiewiczów 
      2) Władysławę Łopacką z int. córki   
1600 + Czesława Krzyszkowskiego (10 r. śm.) zam. rodzina   
Sobota 21.0121.0121.0121.01    Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe) Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe) Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe) Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)     
700 1) + Kazimierę (r. śm.), Józefa Gibasa, Krzysztofa Lewickiego i zm. z rodziny Salamo-
nów 
       2) + Henryka Słowińskiego, Marię, Stefana Kruków   
Niedziela  22222222....01010101    IIIIIIIIIIII    Niedziela ZwykłaNiedziela ZwykłaNiedziela ZwykłaNiedziela Zwykła        
800 + Henryka Nowaka (10 r. śm.) zam. żona z dziećmi  
1000  + Helenę, Władysława Świetlików, Mariannę, Jana, Zegadłów z int. wnuków  
1200 w 18 r. ur. Damiana Stokłosińskiego o Boże bł. i zdrowie zam. rodzice i siostra  
1600 + Cecylię, Henryka Kmiecików  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 49, 3. 5-6  
                1 Kor 1, 1-3 
Ewangelia:  J 1, 29-34 
„Jan zobaczył podchodzą-
cego ku niemu Jezusa  
i rzekł: «oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. 
To jest Ten, o którym po-
wiedziałem: „Po mnie 
przyjdzie Mąż, który mnie 
przewyższył godnością, 
gdyż był wcześniej ode 
mnie”. Ja Go przedtem nie 
znałem, ale przyszedłem 
chrzcić wodą w tym celu, 
aby on się objawił Izraelo-
wi». Jan dał takie świadec-
two: «Ujrzałem ducha, któ-
ry zstępował z nieba jak 
gołębica i spoczął na Nim. 
Ja Go przedtem nie zna-
łem, ale Ten, który mnie 

posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępujące-
go i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję 
świadectwo, że on jest Synem Bożym».” 

Kazanie espresso… 
„Profesor Zygmunt Bauman apeluje, by każda przybrana tożsamość była szatą, a nie skórą: 
>>by zbyt ściśle do ciała nie przylegała, by można było, gdy zajdzie potrzeba lub przyjdzie 
chęć, pozbyć się jej równie łatwo, jak zdejmuje się przepoconą koszulę<<. 
W jakim stopniu Jan Chrzciciel przywiązany był do swojego zadania, na ile czuł się ważny? 
Czy łatwo przyszło mu zakończyć działalność i wskazać na Jezusa, przyznać, że On prze-
wyższa go godnością? Faktem jest, że uczynił to zdecydowanie i bez wahania. 
Jan Grzegorczyk przypomina, że >>święty porządek<< powinien być następujący: najpierw 
jest się człowiekiem, potem chrześcijaninem, a dopiero na końcu kapłanem. Porządek ten, 
wynikający z natury, dotyczy każdego powołania, funkcji czy zawodu.”           /ks. E. Burzyk/ 

 
 

Umacniajmy braterstwo,  
aby przygotowywać pokój! 

 
 
 
 
 

 

Wizyta duszpasterska… 
- 16.01 - poniedziałek od godz. 15: Brzeziny ul. Chęcińska 1) od nr 458 - 424,  
                                                                                               2) 447 -405. 
- 17.01 - wtorek od godz. 15.00: Brzeziny ul. Chęcińska  1) od nr 422 -398,  
            2) 403 - 345. 
- 18.01 - środa od godz. 15.00 Brzeziny ul. Chęcińska 1) od nr 394 - 362,  
         2) 341 - 301wraz z ul. Dworcową. 
- 19.01 - czwartek od godz.15.00: Brzeziny ul. Chęcińska 1) i 2) od nr 360 -334. 
- 21.01 - sobota od godz. 9.00 osiedle Za Torami i zgłoszenia interwencyjne. 

Extra… 
× 18.01 - Dzień Kubusia Puchatka  
× 21.01 - Dzień Babci 
× 22.01 - Dzień Dziadka 
 



 
 
 

A w parafii… 
▪ 19 stycznia wspomnienie św. Józefa Pelczara, zapraszamy na mszę świętą z błogosła-
wieństwem relikwiami. 
▪ W tym tygodniu przypada Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy w piątek na 
godz. 16.00. Po mszy spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas. Mile widziane osoby, które 
chcą dołączyć do tej charytatywnej grupy. 
▪ „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” – pod takim hasłem przebiegać będzie 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który rozpocznie się 18 stycznia 2017 r. Program 
obchodów w Diecezji Kieleckiej: ŚRODA, 18 stycznia 2017 r.  godz. 18.00 Kościół Ewan-
gelicko-Metodystyczny Nabożeństwo Słowa Bożego Kielce - ul. Małopolska 6; CZWAR-
TEK, 19 stycznia 2017 r. godz. 18.00 Kościół rzymskokatolicki Kościół Księży Palloty-
nów na Karczówce, Nabożeństwo Słowa Bożego, Kielce, Plac Karczówka Klasztor 1; PIĄ-
TEK, 20 stycznia 2017 r. godz. 19.00 zapraszamy na koncert „Betlejem w Kielcach" 
Kielce, Hala Legionów ul. Długosza 2 (bilety do nabycia u organizatorów), SOBOTA, 21 
stycznia 2017 r. godz. 18.00 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Modlitwa wie-
czorna Kielce, ul. Bodzentyńska 46; NIEDZIELA, 22 stycznia 2017 r. godz. 18.00 Kościół 
Ewangelicko-Augsburski Koncert kolęd Kielce, ul. Sienkiewicza 1; WTOREK, 24 stycznia 
2017 r. godz. 19.15 Kościół rzymskokatolicki, Kościół Ojców Kapucynów Modlitwy w du-
chu Taizé, Kielce, ul. Warszawska 33; ŚRODA, 25 stycznia 2017 r. godz. 18.30 Kościół 
rzymskokatolicki Eucharystia Kielce, ul. Wesoła 54, Kościół Akademicki.  
Przypominamy, że na naszym cmentarzu znajduje się grób dedykowany osobom różnych 
wyznań chrześcijańskich, które zamieszkiwały teren naszej parafii. Zachęcamy szczególnie 
w tych dniach do nawiedzenia tego miejsca i modlitwy za zmarłych i w intencji jedności 
chrześcijan. 

Kochani Babie i Dziadkowie 
Pędzą wnuki ulicami/ z ogromnymi laurkami./ Te laurki pełne 

kwiatków/ są dla wszystkich babć i dziadków./ A dziadkowie wraz z 

babciami/ już czekają przed domami./ Przez lornetki patrzą w dal/ 

wystrojeni jak na bal. 

Niech dobroć, uśmiech, poświęcenie, które ofiarujecie swoim 

wnukom będzie zawsze docenione i zauważone, a dziadko-

wie Pana Jezusa Joachim i Anna niech nad Wami czuwają! 

Znalezione… 
„Św. Franciszek z Asyżu żył w podobnych czasach do naszego wiek XII i XIII to czas roz-
kwitu gospodarczego w Europie, gdzie skończyła się era wojen wewnątrzeuropejskich, roz-
wijały się miasta, uniwersytety. Ale rozwój wytworzył też obszary biedy jakich do tej pory hi-
storia nie znała. Dzisiejszy papież Franciszek jest następcą papieża Benedykta. A Św. 
Franciszek z Asyżu bywał częstym gościem klasztoru benedyktynów w Subiaco. Św. Fran-
ciszek z Asyżu przyjmuje dziedzictwo Św. Benedykta. W czasach gdy Św. Franciszek przy-
chodził do Subiaco medytować i szukać równowagi duchowej, klasztor ten znajdował się w 
głębokim kryzysie. Zachowała się dokumentacja wizytacji przeprowadzonej tam przez Inno-
centego III. Papież był przerażony tym, co zobaczył. W odpowiedzi przepisał im sześć grzy-
wien rocznie z papieskiego skarbca, żeby się nie musieli troszczyć o wikt i opierunek i za-
częli się w końcu troszczyć o to, co najważniejsze w życiu mnicha. Benedyktyni tak byli tym 
zdumieni, że treść papieskiej bulli wypisali na ścianie. Warto dodać, że dla Św. Franciszka 
wzorem i mistrzem był Św. Benedykt z którego brał przykład chociaż w swoim zakonie 
wprowadził trochę zmian w porównaniu z zakonami zakładanymi przez Św. Benedykta.”                                                                                          
                                                                              /fragment z książki „Grzesznicy Watykanu”/  

 

 

Boży człowiek… - św. Henryk z Uppsali (19 stycznia) 
Henryk pochodził prawdopodobnie  
z Anglii. Do Szwecji przybył w roku 
1153, towarzysząc legatowi papieskie-
mu, Mikołajowi z Albano, późniejszemu 
papieżowi Hadrianowi IV. Musiał wy-
różniać się niezwykłymi zdolnościami 
organizacyjnymi i gorliwością apostol-
ską, skoro został wybrany biskupem 
ówczesnej stolicy Szwecji, Uppsali. Ja-
ko biskup Uppsali zaczął najpierw bu-
dować katedrę w tymże mieście. Do-
kończył ją później św. Eryk IX (+ 1160), 
król i główny patron Szwecji. Ci dwaj 
mężowie współpracowali ze sobą nad 
umocnieniem Kościoła katolickiego w 
tym kraju. Wspólnie wyprawili się z kró-
lem szwedzkim na krucjatę do pogań-
skiej Finlandii. Po zwycięstwie nad nimi 
Henryk pozostał w Finlandii, gdzie pod-
jął działalność misyjną i organizowanie 

Kościoła. Sprowadzał misjonarzy i budował świątynie. Zginął w roku 1156 na zamarzniętej 
tafli jeziora Kyulo, zamordowany przez wieśniaka imieniem Lalli, którego już wcześniej za 
zabójstwo obłożył kanoniczną klątwą. Być może przyczyną męczeńskiej śmierci biskupa by-
ła również chęć grabieży ze strony na pół jeszcze pogańskiego Fina. Podanie bowiem głosi, 
że bandyta nie mogąc zdjąć z palca biskupa pierścienia, odrąbał mu palec. Św. Henryk jest 
patronem Finlandii. Modlitwa. Boże Wszechmocny niech miłość  
i poświęcenie biskupa męczennika Henryka nauczy nas żyć i umierać dla Ciebie. Amen 

Tu es Petrus... 
199.  Innocenty VI (18.XII.1352-12.IX.1362) Etienne Aubert, jego francuski poprzednik 
mianował go kardynałem w 1342; później został kardynałem-biskupem Ostii. Zaraz po obję-
ciu papieskiego urzędu zaczął reformować Kurię, Ale na owe reformatorskie zabiegi hamu-
jący wpływ miał nepotyzm papieża. Z powodu niewoli awiniońskiej sytuacja papieża była 
wówczas bardzo skomplikowana. Nie mógł z powodu niepewnej sytuacji w państwie ko-
ścielnym urzeczywistnić planu uroczystego wjazdu do Rzymu. Ogłoszona wówczas w 1356 
przez niemieckich książąt tzw. Złota Bulla ustalała, że wyboru króla dokonują elektorzy bez 
współudziału i akceptacji papieża. Innocenty zmarł w Awinionie.  

Zamyśl się… 
„Wierzę w chrześcijaństwo tak, jak w słońce: nie 
tylko dlatego, że je widzę, lecz także dzięki te-
mu, że widzę wszystko pozostałe".  
                                           /Clive Staples Lewis/ 

Uśmiech… 
Znajoma częstuje cukierkami mała 
dziewczynkę. Jej mama przypomina: 
- A co się mówi? - Mam jeszcze w domu 
2 siostrzyczki...- dodaje mała. 

Coś dla ducha… 
„O ceglanym zwierciadle”  

W celi, w której medytował uczeń, mistrz od dłuższego czasu pocierał cegłę o posadzkę. 
Początkowo uczeń był zadowolony, przyjmując to jako egzamin z koncentracji. Ale kiedy 
dźwięk stał się nie do zniesienia, nie wytrzymał i wybuchnął: - Co ty tu wyprawiasz? Nie wi-
dzisz, że medytuję?! - Poleruję tę cegłę, aby zrobić z niej lustro - odpowiedział mistrz. - 
Oszalałeś! Jak możesz z cegły zrobić lustro? - Jestem szalony nie bardziej niż ty! W jaki 
sposób chcesz z egotysty zrobić człowieka medytującego?            /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


