
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 08.01 Dzień Powszedni  
700 + Anielę, Władysława Wojdów   
Wtorek 09.01 Dzień Powszedni   
700 + Mariusza Skowera-Woźniaka od uczestników pogrzebu 
Środa 10.01 Dzień Powszedni   
700 + Władysława, Antoninę, Stanisława, Zdzisława, Jana Znojów   
1800  msza św. 
Czwartek 11.01 Dzień Powszedni  
700 msza św. 
Piątek 12.01 Dzień Powszedni  
700 + Zbigniewa Woźniaka (26 r. śm.) z int. córki  
Sobota 13.01 Dzień Powszedni  
700 + Zdzisławę i Mieczysława Napiórkowskich, Zbigniewa Dudka  
1600 Msza Święta w int. powołań w Parafii Brzeziny   
Niedziela  14.01 II Niedziela Zwykła 
800 + Karola (11 r. śm.) i Sebastiana Tetelewskich  
1000 + Dariusza Machulskiego (5 r. śm.)  
1200 1) Chrzty: Łucja Maria Machulska  
        2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego z Brzezin ul. Chęcińska 
215-202 
1600 Msza Święta za parafię  

 

 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com   parafia.brzeziny.org.pl 
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 
 

  

 

 

   

 Święto Chrztu Pańskiego 
7 stycznia 2018 r. Nr 6 (476) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 55, 1-11  
                   1 J 5, 1-9 
Ewangelia: Mk 1, 7-11 
«Jan Chrzciciel tak głosił: 
«idzie za mną mocniej-
szy ode mnie, a ja nie je-
stem godzien, aby schy-
liwszy się, rozwiązać 
rzemyk u Jego sandałów. 
Ja chrzciłem was wodą, 
on zaś chrzcić was bę-
dzie duchem Świętym». 
W owym czasie przy-
szedł Jezus z Nazaretu  
w Galilei i przyjął od Ja-
na chrzest w Jordanie.  
W chwili gdy wychodził  
z wody, ujrzał rozwiera-
jące się niebo i ducha jak 
gołębicę zstępującego na 
Niego. A z nieba odezwał 
się głos: «Ty jesteś moim 
Synem umiłowanym,  
w Tobie mam upodoba-
nie»». 
Kazanie espresso… 
„Jesteśmy ochrzczeni  
i wodą, i Duchem Świętym. 

Oczyszczeni i uświęceni. 
Raz w życiu trzeba złożyć pocałunek na chrzcielnicy, przy której łaska wypełniła nasze ser-
ce, a Trójca Święta w nim zamieszkała. 
Święcona woda jest środowiskiem Bożym, odpornym na działanie ducha złego.”  

/ks. E. Burzyk/ 
 

W czasie Chrztu Świętego  
Pan zwrócił się do mnie po imieniu  

i podarował mi Swoje Życie 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariusza Skowerę-
Woźniaka z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 

Kolęda… 
- 08.01 - poniedziałek od godz. 9 dwóch księży: 1 Kowala Mała, 2 Kowala Mała (z drugiej 
strony) 
- 09. 01 - wtorek od godz. 15 dwóch księży:  1 Kowala od nr 1-24, 2 Kowala od nr 24 -1 
- 10.01 - środa od godz. 15 jeden ksiądz: 1 Kowala od nr 25-40 
- 11.01 - czwartek od godz. 15 dwóch księży: 1 Kowala od nr 41-65a, 2 Kowala od nr  
65a-41 
- 12.01 - piątek od godz. 15 dwóch księży: 1 Kowala od nr 67-84, 2 Kowala od nr 84-67 
- 13.01 - sobota od godz. 9 dwóch księży: 1 Kowala od nr 85 w kierunku lasu, 2 Kowala 
od lasu w kierunku nr 85  

Extra… 
× 09.01 – Dzień Ligi Ochrony Przyrody 
× 11.01 – Dzień Wegetarian  



A w parafii… 
▪ Dziś zmiana tajemnic różańcowych. Po mszy św. o godz. 10.00 spotkanie z zelatorkami 
Kół Różańcowych. 
▪ Wczoraj wznowiona została peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego w Rodzinach naszej 
parafii. 
▪ W środę o 18.00 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w sobotę o 16.00 
msza św. w intencji powołań z Parafii Brzeziny. 
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza. 
▪ W niedzielę 21 stycznia o godz. 10.00 do naszego kościoła zostaną wprowadzone relikwie 
bł. Władysława Bukowińskiego. W piątek 12 stycznia zaczynamy nowennę przed tą uroczy-
stością. Istnieje możliwość ufundowania relikwiarza. 

Nowenna do bł. Władysława Bukowińskiego 
Boże Ojcze, który zleciłeś duszpasterską posługę Twemu słudze Błogosławionemu Włady-
sławowi nawet w więzieniach i łagrach, obdarzając go wielką wiarą, odwagą i przebaczającą 
miłością, udziel i mnie tych samych darów potrzebnych do życia Ewangelią we współcze-
snym świecie. Za przyczyną Twego sługi wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską, któ-
rej tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Bł. Władysławie, sługo Opatrzności Bożej, módl się za nami 
Bł. Władysławie, apostole Kazachstanu, módl się za nami 
Bł. Władysławie, misjonarzu i szafarzu miłosierdzia Bożego, módl się za nami. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 

40. Europejskie Spotkanie Młodych 
Piszę te słowa nocą, kiedy niebo jest zupełnie czarne, a ulice spokojne. Jest we mnie cisza, 
którą przywiozłam ze sobą z Bazylei. Wciąż jeszcze widzę pod powiekami niewielkie pło-
mienie świec, brata w białej szacie, który patrzy na krzyż, ludzkie twarze pełne światła. 
Świat przez kilka dni zamykał się w halach wypełnionych myślami we wszystkich językach 
Europy, w parafiach rozrzuconych po trzech krajach, w ludziach, którzy otwarli swoje drzwi  
i w tych, którzy do nich zapukali. Ciężko przestawić się po tym na świat pełen Internetu, ha-
łasu i codzienności. Jeszcze ciężej ubrać w kilka zdań czas, kiedy życie zmienia się w spo-
sób, o który nigdy by się go nie podejrzewało. Mam na myśli Taizé. Mam na myśli Taizé, 
więc mam na myśli wszystko. Podróż wypełnioną śmiechem i oczekiwaniem, ciężkie walizki, 
czytanie niemieckich nazw przystanków tramwajowych, małe miasteczka ukryte w górach, 
wąskie ulice pełne pielgrzymów, domy pełne dobra. Kiedy to piszę, mam ochotę tam wrócić, 
bo tam łatwiej być dobrym człowiekiem. Chcę wrócić do hal pełnych ciszy, do pieśni, które 
mówiły o radości i do kościołów, dla których nie miało znaczenia, jakiego wyznania byli lu-
dzie, którzy do nich wchodzili. Taizé nie sprawia, że zmieniamy się w innych ludzi – tak my-
ślę – ale rozpala w nas światło, które możemy przekazać innym. To światło ma na imię 
Chrystus.                                                                                                                      /Magda/ 
W 40. Europejskim Spotkaniu Młodych w Bazylei wzięło udział 4 młodych z parafii Brzeziny. 

W poszukiwaniu… 
Wczoraj przeżywaliśmy święto Trzech Króli, to już drugie spotkanie z Nowonarodzonym 
Mesjaszem. Historia życia Jezusa pełna jest relacji ze spotkań Boga i człowieka. A każde  
z tych spotkań jest inne. Jest postawa mędrców, którzy oddają pokłon i dają dary, jest po-
stawa Heroda, który widzi w Bogu wroga własnej osoby i poziomu jego życia - boi się, że 
Jezus może stać się ważniejszy od niego, wkroczy w jego życie i je zmieni. Skąd bierze się 
ta różnica w naszej relacji do Boga? Dlaczego kapłani Izraela, kiedy spotkali nastoletniego 
Jezusa weszli z nim w dialog i pozwolili, aby on opowiadał im o pismach? Co takiego spra-
wiło, że kilkanaście lat później ten sam Jezus jest obserwowany przez kapłanów z dystan-
sem? Czy ta granica jest gruba czy cienka między nimi? A jak wygląda ta granica w naszym 
życiu? Czy potrafimy znaleźć relacje z Bogiem, który jest Bogiem z nami?                       /KK/ 

Boży człowiek… - bł. Alicja le Clerc (9 stycznia) 
Alicja le Clerc urodziła się 2 lutego 1576 roku we Francji. 
Alicję pociągał świat i jego złudne uroki. Rodzice nie za-
braniali jej zabawy i swobody. Jednak dziewczyna nie 
znajdowała w tym zadowolenia. Trafiła na pobożnego ka-
płana, który tak nią pokierował, że zrozumiała koniecz-
ność zmiany życia. We współpracy ze św. Piotrem Fourie-
rem zaczęła pomagać chorym, opuszczonym i zaniedba-
nym dziewczętom. W sąsiedniej parafii pomagała pro-
boszczowi, który objął zaniedbaną parafię i skutecznie 
nad nią pracował. Zgłosiły się współpracowniczki, które 
później dały początek nowemu zgromadzeniu Kanoniczek 
Regularnych od Najświętszej Maryi Panny. Szkoły zakła-
dane przez kanoniczki nauczały, wychowywały i przygo-
towywały dziewczęta do życia. W 1603 r. zatwierdził je 
kardynał Karol Lotaryński, a następnie w 1621 r. Stolica 
Święta. Alicja, wyczerpana pracą i umartwieniami, zmarła 
w 1622 r. Beatyfikował ją papież Pius XII w 1947 roku. 
Modlitwa. Boże Stwórco, niech przykład bł. Alicji zawie-
dzie nas do zwrócenia naszych serc w Twoją stronę. 

Tu es Petrus... 
247. Klemens XIII (6.VII.1758-2.II.1769) Carlo Rezzonico, ur. w 1693 w Wenecji, w 1737 
został kardynałem i biskupem Padwy, gdzie z wielkim powodzeniem działał jako duszpa-
sterz. Jego pontyfikat całkowicie zdominowała sprawa jezuitów. Do złożonego w styczniu 
1769 wniosku państw katolickich o rozwiązanie zakonu papież ustosunkował się negatyw-
nie; nie chciał w tak ważnej kwestii rozstrzygać sam, lecz do jej zbadania powołał komisję 
kardynałów. Na dzień przed zebraniem się komisji papież zmarł. Za Klemensa XIII toczyły 
się poważne dyskusje nad organizacją Kościoła. W zakresie kościelno-politycznym za pon-
tyfikatu tego papieża ujawniła się bezsilność papiestwa. W dzieje kościelnej pobożności 
wpisał się Klemens udzieleniem zgody na obchodzenie święta Serca Jezusa (1765). 

Uśmiech 
Piękny niedzielny poranek. Żona pociąga z filiżanki łyk kawy I wykrzykuje uszczęśliwiona do 
męża: - Och, kochanie, jaką mi zrobiłeś pyszną kawę! Pierwszy raz od dwudziestu lat! Mąż 
podnosi głowę znad gazety.  - Zostaw, to moja. 

Zamyśl się… 
„Nie schodzić z drogi miło-
ści.”              /Św. Benedykt/ 

 

Intencja ewangelizacyjna na styczeń: Aby w krajach azja-
tyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religij-
nymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności. 

Coś dla ducha… 
„Pozwól aby przepłynęła przez ciebie rzeka” 

Jest coś, co musisz wiedzieć o Mojej miłości. Nie jest dana ci dla twojego własnego dobrego 
samopoczucia duchowego. Jeżeli nie będziesz jej dzielił z innymi wyschnie. Moja miłość by-
ła pomyślana jako rzeka, przepływająca przez ciebie i wypływająca do świata. Jeżeli próbu-
jesz ją stłumić i uczynić z niej swoje osobiste jezioro, wyparuje z twojego życia i będziesz 
zaskoczony, dlaczego odeszła. Będziesz mówił: „Przecież modlę się, uwielbiam Boga i spę-
dzam mój cichy czas z Nim”. A czy kochasz? Czy dzielisz Moją miłość ze światem? Czy od-
dajesz swoje życie dla innych? Jeżeli wyciągniesz ręce do innych, jeżeli kochasz jak sługa, 
poszerzasz brzegi rzeki i pozwalasz Mojej wodzie życia płynąć, tak jak zostało to zaplano-
wane. Dlatego nie tamuj rzeki. Pozwól jej płynąć.                                          /Andy Cloninger/ 

 


