
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 22.01 Dzień Powszedni  
700 1) + Czesława Krzyszkowskiego (11 r. śm.)  
      2) + Mieczysława Malickiego (r. śm.)   
Wtorek 23.01 Dzień Powszedni   
700 1) + Edwarda Brzozę (7 r. śm.) zam. rodzina  
      2) + Władysławę Łopacką zam. córka   
Środa 24.01 Św. Franciszka Salezego, biskupa i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe)   
700 W 25 r. ślubu Teresy i Grzegorza Buras o Boże bł. i potrzebne łaski   
Czwartek 25.01 Nawrócenie Św. Pawła Apostoła   
700 w 2 rocznicę urodzin Anny o zdrowie i Boże błogosł.  
Piątek 26.01 Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa (wsp. obowiązkowe)   
700 1) + Genowefę Szałas (r. śm.), Zdzisława i Bogdana Szałasów, Krystynę Kasperek  
      2) + Janinę (r. sm.) i Stanisława Praszkiewiczów   
Sobota 27.01 Św. Anieli Merici dziewicy (wsp. dowolne)   
700 1) + Józefa i zm. z rodz. Słowików, Józefa i Adama Młynarczyka 
2) + Helenę, Stanisława Kasprzyków, Andrzeja, Mieczysława, Edwarda, Wincentego, Sta-
nisławę, Annę Paradowskich, Władysława Korbana, Waldemara Bieleckiego, Leszka Woś  
Niedziela  28.01 IV Niedziela Zwykła 
800 + Cecylię Kmiecik (5 r. śm.)  
1000 Msza Święta za parafię  
1200 w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. z Brzezin ul. Chęcińska 166-153 
1600 + Piotra, Leonę Kurtków, Józefa Plewę.  
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 III Niedziela Zwykła 
21 stycznia 2018 r. Nr 8 (478) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Jon 3, 1-5. 10  
                1 Kor 7, 29-31 
Ewangelia: Mk 1, 14-20 
«Gdy Jan został uwięziony, 
Jezus przyszedł do Galilei  
i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił: «Czas się wypełnił  
i bliskie jest królestwo Bo-
że. Nawracajcie się i wierz-
cie w Ewangelię!» Prze-
chodząc obok Jeziora Gali-
lejskiego, ujrzał Szymona  
i brata Szymonowego, An-
drzeja, jak zarzucali sieć  
w jezioro; byli bowiem ry-
bakami. I rzekł do nich Je-
zus: «Pójdźcie za Mną,  
a sprawię, że się staniecie 
rybakami ludzi». A natych-
miast, porzuciwszy sieci, 
poszli za Nim. Idąc nieco 
dalej, ujrzał Jakuba, syna 
Zebedeusza, i brata jego, 
Jana, którzy też byli w łodzi 
i naprawiali sieci. Zaraz ich 
powołał, a oni, zostawiwszy 
ojca swego, Zebedeusza, 
razem z najemnikami w ło-
dzi, poszli za Nim». 

Kazanie espresso… 
„Jan już z więzienia nie wyjdzie. Tam dosięgnie go miecz kata. On już zadanie wypełnił. 
Opieczętuje je śmiercią męczeńską. 
Teraz kolej na Jezusa. On też zostanie aresztowany i opieczętuje swe dzieło krwią mę-
czeńską.  
Za Nim podejmą to dzieło uczniowie.”                                                              /ks. E. Staniek/ 
 

Błogosławiony Władysławie Bukowiński 
módl się za nami! 

 
 
 

Kolęda… 
- 22.01 - poniedziałek od godz. 9 dwóch księży: 1 Brzeziny ul Chęcińska nr 238-282,  
2 Brzeziny ul Chęcińska nr 247- 285 
- 23.01 - wtorek od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul Chęcińska nr 360-334, 2 Brze-
ziny ul Chęcińska nr 284-332 
- 24.01 - środa od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul Chęcińska nr 458-424, 2 Brzezi-
ny ul Chęcińska nr 447-405 
- 25.01 - czwartek od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul Chęcińska nr 422-398,  
2 Brzeziny ul Chęcińska nr 403-345 
- 26.01 - piątek od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul Chęcińska nr 394-362, 2 Brzezi-
ny ul Chęcińska nr 341-301 wraz z ul. Dworcową. 
- 27.01 - sobota od godz. 9 dwóch księży: 1 Na zgłoszenia, 2 Na zgłoszenia  

Extra… 
× 21.01 – Dzień Babci  
× 22.01 – Dzień Dziadka 



A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii przeżywamy uroczystość wprowadzenia relikwii bł. Władysława Bu-
kowińskiego, Apostoła Kazachstanu. Homilie o nowym patronie głosi ks. Jan Nowak.  
▪ Do 25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zachęcamy do uczestnictwa 
w modlitwach w naszej diecezji: 21 I (niedziela) godz. 18.00 - Kościół Ewangelicko-
Metodystyczny, Nabożeństwo Słowa (Kielce, ul. Małopolska 6); 23 I (wtorek) godz. 19.15 - 
Kościół Rzymskokatolicki, Modlitwy w duchu Taizé (Kielce, ul. Warszawska 33), Kościół Oj-
ców Kapucynów; 24 I (środa) godz. 18.00 - Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół 
Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Nabożeństwo ekumeniczne (Kielce, ul. Sienkiewicza 1) 

Sprawozdanie PZC za rok 2017 
1) Święta Wielkanocne – przekazanie podopiecznym 11 paczek żywnościowych, 2) Niedzie-
la Bożego Miłosierdzia – zebrano 2500 zł na rzecz ofiar wojny w Syrii, 3) Kremówki na uro-
dziny św. Jana Pawła II - rozprowadzono 1200 kremówek, zebrano 1400 zł, 4) Dzień Dziec-
ka – każde dziecko przy wyjściu z kościoła otrzymało słodki upominek od PZC, 5) Zbiórka 
pieniędzy na poszkodowanych w wichurze - zebranych zostało 2270 zł, 6) PZC dofinanso-
wał dla 5 dzieci pobyt na koloniach letnich, dofinansowanie wyniosło 1000 zł, 7) Zakup tony 
węgla dla osoby podopiecznej za 820 zł, 8) Wspomnienie patronki PZC bł. Bernardyny Ja-
błońskiej - wyjazd wolontariuszy do hospicjum w Miechowie, 9) Tornister pełen uśmiechów – 
przeprowadzenie zbiórki artykułów szkolnych wśród wiernych, pięcioro dzieci otrzymało wy-
prawki szkolne, 10) Świętych Malowanie – PZC był współorganizatorem konkursu, ufundo-
wał nagrody w postaci słodyczy i gadżetów a dla trójki laureatów pobyt w Rancho Kocie-
czyn, 11) Światowy DzieńmUbogich w Schronisku dla Bezdomnych w Kielcach, przekazanie 
podopiecznym schroniska pościeli, koców i żywności, 12) Boże Narodzenie – przekazanie 
podopiecznym 11 paczek żywnościowych, 13) Paczki świąteczne dla osób chorych - upo-
minki zostały przygotowane przez PZC przy współpracy zuchów i wolontariuszy ze Szkol-
nego Koła Caritas. Odwiedzono 16 chorych naszej parafii, wraz ze świątecznymi życzeniami 
przekazano przygotowane paczki, 14) Zespół Caritas jest zaangażowany w dystrybucję 
żywności unijnej dla 250 osób (w 2017 rok wydano 10840,7 tony), a także w pomoc doraźną 
osobom potrzebującym, 15) Każdy z wolontariuszy PZC ma pod opieką co najmniej jedną 
rodzinę, którą regularnie odwiedza, 16) Na bieżąco rozprowadzana jest odzież wśród po-
trzebujących, 17) opieka nad rabatkami przy parkingu, wzdłuż ogrodzenia cmentarza a tak-
że kwiatami w donicach przy kościele, rośliny zostały zakupione z pieniędzy własnych PZC, 
18) do skarbony Caritas, stojącej w kościele wrzucono 523,17 zł.  
Wszystkim darczyńcom i osobom wspierającym, Parafialny Zespół Caritas składa serdecz-
ne podziękowania. Zapraszamy do polubienia na Facebooku zakładki Parafialny Zespół 
Caritas w Brzezinach, gdzie na bieżąco publikowane są akcje i ogłoszenia PZC. 
Znalezione… 
„To prawda, że pokój jest zagrożony, chciałbym więc przywołać dwa największe wyzwania 
stojące dziś przed ludzką rodziną. Pierwszym są dla nas wielkie gromady mężczyzn, kobiet  
i dzieci, które wszędzie na ziemi są zmuszane do porzucenia miejsc swego pochodzenia. 
Powody, które zmuszają ich do wędrówki, są rozmaite: może to być wojna i brak 
bezpieczeństwa, może to być skrajna bieda i brak perspektyw, albo też zmiany klimatyczne. 
Tym osobom w ich nieszczęściu trzeba okazać solidarność i, my w Taizé jesteśmy tego 
świadkami, mogą stać się naszymi przyjaciółmi. To jest tak, jakby sam Chrystus zachęcał 
nas do porzucenia obaw i uprzedzeń, tak jakby nam mówił: „Ja jestem pasterzem 
wszystkich ludzi. Umarłem również za nich, niezależnie od tego, czy są chrześcijanami, czy 
nie. Możesz więc zostać ich przyjacielem”. Drugim wyzwaniem jest dla nas ziemia, którą 
również łatwo skrzywdzić. Wsłuchajmy się w jej wołanie. Kraje Zachodu ponoszą 
odpowiedzialność za katastrofy ekologiczne, których ofiarami są zwłaszcza regiony 
najuboższe. (..) Te dwa zagrażające pokojowi wyzwania są ogromne, ale nie poddamy się 
zniechęceniu.”                                                                                             /brat Alois z Taize/ 

Boży człowiek… - bł. Henryk Suzo (23 stycznia) 
Henryk Suzo urodził się w 1295 lub 1297 r. w Konstancji. Mając 
zaledwie 13 lat, wstąpił do dominikańskiego klasztoru w Kon-
stancji. W 1343 r. został wybrany przeorem klasztoru w Diessen-
hofen; pięć lat później wysłano go do Ulm, gdzie pozostał aż do 
śmierci. W wieku 18 lat Henryk przeżył mistyczne nawrócenie. 
Porzucił dotychczasowe złe nawyki i uczynił się "sługą Przed-
wiecznej Mądrości". Od tej pory wielokrotnie przeżywał eksta-
tyczne wizje. Podejmował rozmaite umartwienia. Uczestnicząc  
w popularnym wówczas ruchu "przyjaciół Boga", troszczył się  
o przywrócenie obserwancji w wielu klasztorach, zwłaszcza żeń-
skich, m.in. w Töss. To tam właśnie żyła mistyczka Elisabeth 
Stapel, która przetłumaczyła część dzieł Suzona z łaciny na nie-
miecki i opracowała historię jego życia, którą sam Suzo później 
przejrzał, poprawił i opublikował. Henryk Suzo był cenionym ka-
znodzieją. Pozostawił po sobie liczne dzieła, m.in. Księgę Mą-
drości Przedwiecznej, Księgę Prawdy, Małą Księgę listów, Kaza-
nia, Małą Księgę miłości i inne. Henryk Suzo zmarł w Ulm 25 

stycznia 1366 r. Modlitwa. Panie, niech przykład życia bł. Henryka uczy nas jak żyć w przy-
jaźni z Tobą. Amen. 

Tu es Petrus... 
249. Pius VI (15.II.1775-29.VIII.1799) Giovanni Angelo Braschi, ur. w 1717 w Cesenie, stu-
diował prawo, a w 1758 przyjął święcenia kapłańskie. W 1773 został kardynałem. Jego pon-
tyfikat charakteryzował się wielkimi trudnościami, wynikającymi z ideologii oświecenia a na-
stępnie rewolucji francuskiej. Najgorsze skutki przyniosła rewolucja z 1789 dla papieża oso-
biście i dla Kościoła francuskiego, którego cały majątek kościelny został zawłaszczony przez 
państwo. Wydawało się, że Kościół Francji został zniszczony. W 1796 wojska francuskie za-
jęły państwo kościelne; ponadto zmuszono papieża, by wypłacił kontrybucję i wydał warto-
ściowe rękopisy i dzieła sztuki. 15 lutego 1798 ustanowiono w Rzymie republikę, papieża 
uznano za zdetronizowanego, ponieważ papież wzbraniał się opuścić Rzym, przeniesiono 
go przemocą najpierw do Sieny, a potem, 1 lipca, do Florencji. Wreszcie w 1799 chorego 
papieża, który uprzednio wyraził pragnienie, żeby umrzeć w Rzymie, przetransportowano na 
noszach przez Alpy do Francji, zrazu do Grenoble, a następnie do Valence, gdzie zmarł. 

Zamyśl się… 
„Żadnej prawdy nikt nie może 
zmienić - może tylko szukać jej, 
znaleźć ją i uznać, by do niej 
życie dostosować.”  
            /Św. Maksymilian Kolbe/ 

Uśmiech 
Środek upalnego lata. Do pijalni wód mineralnych wcho-
dzi spocony facet i ocierając chustką czoło, zamawia wo-
dę sodową. - Ale bez soku, dobrze? – instruuje kelnerkę. 
- Bez jakiego soku? – pyta zdziwiona kobieta. - Wszystko 
jedno, może być bez malinowego. 

Coś dla ducha… 
„Zaopatrzenie w wiarę” 

Z tym, co mi oferujesz, mogę uczynić o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Niewiele, 
gdy znajdzie się w Moich rękach, staje się mnóstwem. Pamiętasz, jak Jezus nakarmił tłum 
pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci? Po ludzku patrząc, zauważyli, że mają 
kilka ryb i kilka bochenków chleba, ale Jezus spojrzał oczyma wiary i zobaczył wspaniały 
posiłek dla wszystkich. Powinieneś zacząć patrzeć z Mojej perspektywy na swoje „ograni-
czenia”. Dla tego: co Ja mogę ci dać, nie ma barier. Zaufaj Moim umiejętnościom zauważe-
nia wszystkich Twoich potrzeb. Jeżeli masz ograniczone zasoby, przynieś je do Mnie. Złóż 
je w Moich rękach. Pobłogosławię je i pomnożę. A później bądź przygotowany na ucztę  
i nasycenie.                                                                                                     /Andy Cloninger/ 

 


