
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 15.01 Dzień Powszedni  
700 + Alicję Wojtyś   
Wtorek 16.01 Dzień Powszedni   
700  + msza św. 
Środa 17.01 Św. Antoniego, opata (wsp. obowiązkowe)   
700 1) + Anielę i Franciszka (r. śm.) i Łukasza Stachurę  
      2) + Józefa (r. śm.) i Czesława Piotrowskiego   
Czwartek 18.01 Dzień Powszedni  
700 + Agatę Nosek (1 r. śm.)   
Piątek 19.01 Św. Józefa Sebastiana Pelczara, (wsp. ob.) - RELIKWIE 
700 + Józefa Mazura zam. wnuczka Marika z rodzicami   
1600 W 18 r. ur. Weroniki o Boże bł. potrzebne łaski i zdrowie zam. mama, siostra i babcia 
1800 W 18 r. ur. Dominiki zam. rodzice i brat   
Sobota 20.01 Dzień Powszedni  
700 1) + Mariannę i Władysława Domagałów, Władysława Tetelewskiego, Józefa i Józefę 
Kowalskich i Józefa Młynarczyka  
     2) + Henryka Słowińskiego, Marię, Stefana Kruków  
Niedziela  21.01 III Niedziela Zwykła 
800 + Stanisława (r. śm.), Genowefę Sochę, zm. z rodz. Sochów i Zdzisława Kutę z int. 
córki  
1000 1) + Cecylię i Henryka Kmiecik, Annę Giemza  
        2) W int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. z Brzezin ul. Chęcińska 179-
165 
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Edwarda, Władysława Nowaków  
 

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 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  1 Sm 3, 3b-10. 19   /   1 Kor 6, 13c-15a. 17-20     Ewangelia: J 1, 35-42 
«Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, 
rzekł: «oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego 
szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie 
mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, 
gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jed-
nym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona 
Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «znaleźliśmy Mesjasza» – 
to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, 
powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to zna-
czy: Piotr.». 
Kazanie espresso… 
„Szukamy Ciebie, Panie. Chcemy porozmawiać z Kimś mądrym. Interesuje nas kilka za-
sadniczych pytań. Chcemy też nabrać pewności, że Tobie można zaufać.  
Zamieszkamy z Tobą, Panie. Znamy już Jana, a on twierdzi, że jesteś większy od niego. 
Szukanie ludzi mądrych to znak autentycznej mądrości.” /ks. E. Staniek/ 
 
 
 

Kolęda… 
- 15.01 - poniedziałek od godz. 9 dwóch księży: 1 Brzeziny - Osiedle Podlesie od leśni-
czówki łącznie z ul. Szkolną i Sportową; 2 Brzeziny - Osiedle Za Torami łącznie z ul. We-
sołą 
- 16.01 - wtorek od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul Wrzosowa; 2 Brzeziny ul Wrzo-
sowa (z drugiej strony) 
- 17.01 - środa od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul. Chęcińska nr 68 – 110; 2 Brze-
ziny ul. Chęcińska nr 63 - 113 
- 18.01 - czwartek od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul. Chęcińska nr 112 – 150;  
2 Brzeziny ul. Chęcińska nr 117 - 149 
- 20.01 - sobota od godz. 9 dwóch księży: 1 Brzeziny ul. Chęcińska nr 152 – 236;  
2 Brzeziny ul. Chęcińska nr 151 - 239 



A w parafii… 
▪ Dziś obchodzimy 104 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 
▪ W dniach 18-25 stycznia będziemy przeżywać Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
Pamiętajmy, by w tym czasie szczególnie zwrócić się do Boga z prośbą o jedność Jego Ko-
ścioła. Zachęcamy, by w tym tygodniu nawiedzić na naszym cmentarzy grób dedykowany 
osobom różnych wyznań chrześcijańskich, które zamieszkiwały teren naszej parafii. 
▪ W tym tygodniu w piątek wspomnienie św. Józefa Pelczara (msza z błogosławieństwem 
relikwiami) oraz Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ Za tydzień w niedzielę na mszy św. o godz. 10.00 do naszej świątyni ks. Jan Nowak 
wprowadzi relikwie bł. Władysława Bukowińskiego, Apostoła Kazachstanu. Zapraszamy 
także dzień wcześniej w sobotę 20 stycznia na godz. 18.00 do Świetlicy Wiejskiej w Brzezi-
nach na seans filmu o naszym nowym patronie i spotkanie z postulatorem procesu beatyfi-
kacyjnego.  
▪ W parafii trwa wizyta duszpasterska 

W poszukiwaniu… 
Dziś 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Temat bardzo trudny i wykorzystywany dzi-
siaj do przepychanek politycznych. Strach zapewne nas paraliżuje, blokuje na pomaganie. 
Jednak za tym problemem zawsze stają konkretne ludzkie twarze przeorane dramatem 
wojny, biedy. Możemy nadal poświęcać swe siły w wymianie argumentów za i przeciw. Ale 
chyba najwyższa pora coś zrobić. Pomóc można konkretnie bez względu na to czy zga-
dzamy się, czy nie na przyjmowanie uchodźców w naszym kraju. Propozycja pierwsza - 
pomódl się za tych, którzy stracili wszystko i szukają swego miejsca na ziemi. Propozycja 
druga – zbierz kilka osób, bądź sam pomóż rodzinom w Syrii odbudować swoje domy i za-
cząć życie od nowa; włącz się do programu Caritas Polska: Rodzina Rodzinie i przez 6 mie-
sięcy wspieraj konkretnych mieszkańców Aleppo – szczegóły na stronie internetowej  
rodzinarodzinie.caritas.pl. A na koniec do przemyślenia dla tych, którzy nie wiedzą, co w tej 
sytuacji zrobić. Poszukajmy odpowiedzi w Ewangelii i odpowiedzmy sobie na pytanie, co 
zrobiłby Jezus?                                                                                                                   /KP/ 

Z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski 
Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten 
młody polski szlachcic podobnie jak Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak 
Samuel odpowiedział: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następnie z deter-
minacją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim przeciwnościom. Świętego Stanisława 
Kostkę pragniemy zaprosić dzisiaj, aby stał się patronem rozpoczętego właśnie nowego ro-
ku. O tym wyborze zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak i program duszpa-
sterski Kościoła w Polsce. Jeśli mamy w tym roku rozważać osobę i dary Ducha Świętego 
dane w sakramencie bierzmowania, nie może być lepszego patrona niż ten, który został 
uzdolniony przez Ducha Świętego do „mężnego wyznawania wiary” w dojrzały i niebanalny 
sposób. Ponad to ważnym motywem ogłoszenia roku 2018 Rokiem Świętego Stanisława 
Kostki jest także zwołany na październik w Rzymie Synod Biskupów, poświęcony młodzieży 
i rozeznawaniu powołania. Dobre przygotowanie do tego Synodu jest wspólnym zadaniem 
dla duszpasterzy, rodziców i wychowawców a także młodzieży, której przez całe stulecia pa-
tronował i nadal patronuje św. Stanisława Kostka. (…) Oto prawdziwe wezwanie na ten rok 
dla Was, Młodzi Przyjaciele, Rodzice i Wychowawcy: „Kostka” znaczy „więcej!” Żyjąc w XXI 
wieku nie powtórzymy dokładnie czynów św. Stanisława Kostki. Naszym zadaniem jest ra-
czej zrozumienie ducha tego świętego, który nie dał się zwieść mirażowi wygodnego życia, 
zabezpieczonego majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom i 
naciskom grupy.(…) Niech przeżywany zatem w tym duchu Rok Świętego Stanisława Kostki 
stanie się czasem, w którym będziemy od siebie więcej wymagać. Może to być zerwanie z 
lenistwem duchowym i intelektualnym, zerwanie z nałogiem, zachowanie trzeźwości, modli-
twa za nauczyciela lub księdza, adopcja dziecka poczętego albo post w konkretnej intencji.  

Boży człowiek… - bł. Regina Protmann (18 stycznia) 
Regina Protmann urodziła się w 1552 r. w Braniewie. Kiedy na 
Warmii wybuchła dżuma, dziewiętnastoletnia Regina, pobudzona ła-
ską Bożą, opuściła dom rodzinny, by poświęcić się służbie Bogu  
i ludziom. Przez 12 lat wraz z towarzyszkami, które pociągnęła za 
sobą, oddawała się cichej pracy charytatywnej przy parafii. Żyła  
w wielkim ubóstwie. Dawała współsiostrom przykład gorliwego reali-
zowania charyzmatu, opiekując się chorymi po domach, ucząc dzie-
ci zasad chrześcijańskiego życia oraz podstaw czytania i pisania,  
a także troszcząc się o szaty liturgiczne w kościele. W 1583 r. zało-
żyła nowe zgromadzenie zakonne i przy pomocy swego spowiedni-
ka napisała regułę, zatwierdzoną przez biskupa warmińskiego Mar-
cina Kromera. Nową wspólnotę zakonną powierzyła św. Katarzynie 
Aleksandryjskiej, patronce kościoła parafialnego w Braniewie. Sio-

strom katarzynkom, bo tak je nazywano, jako główne zadanie wskazała posługę chorym, za-
równo w domach prywatnych, jak i w przytułkach, oraz wychowanie dzieci i młodzieży.  
Z biegiem lat zgromadzenie rozwijało swój apostolat, inspirowane jej przykładem i czułą 
opieką. Regina sama starała się żyć heroicznie, wierna dewizie: "Jak Bóg chce", a Jego wo-
lę uczyniła swoim codziennym chlebem. Świątobliwe życie zakończyła wśród swoich sióstr 
w Braniewie 18 stycznia 1613 r. Zarówno za życia, jak i w chwili śmierci otaczała ją sława 
świętości, która mimo niekorzystnych warunków przetrwała wieki, aż do naszych czasów. 
Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, dziękujemy Ci za łaski, jakimi obdarzyłeś Mat-
kę Reginę, powołując do uczestnictwa w zbawczym Dziele Twoim. Spraw, abyśmy za jej 
przykładem coraz wierniej naśladowali Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. 

Tu es Petrus... 
248. Klemens XIV (19.V.1769-22.IX.1774) Lorenzo Ganganelli, ur. w 1705 k. Rimini, fran-
ciszkanin, został w 1740 rektorem tzw. Kolegium Bonawentury tegoż zakonu w Rzymie,  
w 1759 kardynałem. 22 lipca 1769 katolickie mocarstwa ponowiły wniosek o rozwiązanie 
zakonu jezuitów. Klemens uległ z obawy przed Francją i Hiszpanią. Zakon ten rozwiązano 
na podstawie brewe wydanego 21 lipca 1773. Pontyfikat Klemensa XIV charakteryzował się 
słabością i uległością wobec dworów europejskich. Osobiście był człowiekiem pobożnym  
i teologicznie wykształconym ale jego pontyfikat nie wyszedł Kościołowi na dobre. 

Zamyśl się… 
„Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. 
Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze 
piękniejszego? Skoro jest Chlebem i 
my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, 
kto nie jest jak On.”  

/Św. brat Albert Chmielowski/  

Uśmiech 
Na fotelu dentystycznym siedzi facet I trzęsie się 
ze strachu.  
- Panie doktorze, czy na pewno potrafi pan bezbo-
leśnie wyrwać ząb? – wydusza z siebie. 
- No, nie zawsze. Tydzień temu podczas wyrywa-
nia zwichnąłem sobie rękę. 

Coś dla ducha… 
„Świnia i krowa” 

- Dlaczego - spytał pewien bogacz swego księdza -ludzie nazywają mnie skąpcem, choć 
wszyscy wiedzą, że wszystko zapisałem w testamencie kościołowi? - Opowiem ci bajkę  
o świni i krowie - odrzekł na to kapłan. - Świnia była nielubiana, a krowę wszyscy kochali. 
Bardzo to świnię dziwiło. "Ludzie ciepło wyrażają się o twojej łagodnej naturze i smutnych 
oczach" - powiedziała krowie. "Uważają, że jesteś hojna, bo co dzień dajesz im mleko. A ja? 
Przecież daję im wszystko, co mam. Dostają szynkę i boczek. Daję im szczecinę na szczot-
ki. Mogą nawet marynować moje nóżki! Ale nikt mnie nie lubi? Dlaczego tak jest?"  
- A wiesz, co na to krowa? - spytał ksiądz. - Odparła: "Może dlatego, że ja daję jeszcze za 
życia".                                                                                                                          /anonim/ 

 


