
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 31.12 Siódmy  Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego 
700 msza święta 
2400   msza na zakończenie roku w intencji parafii o bł. w 2019 roku
Wtorek  01.01 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
800 Msza Święta za Parafię    
1000 + Dariusza Machulskiego (6 r. śm.)  
1200 + Reginę Kasperek Ciciora (5 r. śm.), Władysława, Edwarda Kasperków  
1600 + Mieczysława Stachurę z int. wnuczki  
Środa 02.01  Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu 
700 1) + Ludwika i Stefanię Rabiej, Władysława Młynarczyka z int. żony
      2) + Genowefę i zm. z rodziny Baranów  
Czwartek 03.01 Dzień Powszedni  
1600 + Edwarda i Natalię Rutkiewicz z int. wnucząt Beaty, Jolanty i Pawła
1800 + Edwarda Malickiego (r. śm.) z int. siostry  
Piątek 04.01 Dzień Powszedni 
1600 + Mieczysława Malickiego (r. śm.) Franciszkę Malicką  
1800 + Tadeusza Frankowicza z int. mamy  
Sobota  05.01 Dzień Powszedni 
1600 W 40 r. ślubu Ireny i Marka Daleszaków oraz o Boże bł. dla ich synów i ich rodzin 
1800 + Annę, Stefana, Tadeusza Salamonów, Helenę, Jana, Henryka Węgrzynów, Kazimi
rę, Józefa Gibasów, Krzysztofa Lewickiego 
Niedziela 06.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego  
800  + Danutę, Antoniego i Stefanię Nosków 
1000  + Stanisława, Władysławę, Stanisława, Henryka Jędrochów z int. Mariana Jędrochy
1200  1) Msza Święta za Parafię  
         2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża    
1600  + Marię, Ignacego Madyś, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów

 

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

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

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
Brzozę z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju 

Extra… 
Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna,  by każdy, kto w Niego wierzy 
nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. 
Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w n
szych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. 
Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój.
Najświętsza Rodzino, której Opiekun - św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka 
Najświętsza - miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus - posłuszeństwa i miłości syno
skiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i  dzieci, starzy i młodzi byli 
złączeni Twoją miłością. 
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Święto Świętej Rodziny
30 grudnia 2018 r. Nr 5

nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ci
odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być 
w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumi
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała 
wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i u ludzi.” 

Kazanie espresso… 
„Młody człowiek winien nabrać dystansu do rodziców. Rodzice winni pomóc w stworzeniu 
mu przestrzeni samodzielności. To trudna operacja oddzielenia młodego człowieka od łona 
rodziny. W Ewangelii jest mowa o tej operacji, i o bólu serca Matki i Ojca. Za mądrych r
dziców dziękujemy Ci, Panie.                                                                          
 
 
 

Panie, uświęć nasze rodziny!
 
 
 

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Krzysztofa 
do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

posłałeś Jednorodzonego Syna,  by każdy, kto w Niego wierzy 
nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. 
Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty. 

Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w na-
szych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. 
Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój. 

św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka 
posłuszeństwa i miłości synow-

skiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i  dzieci, starzy i młodzi byli 

 

 

Rodziny  
5 (527) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   1 Sm 1, 20-22. 24-28  
                   1 J 3, 1-2. 21-24  
Ewangelia: Łk 2, 41-52 
„Rodzice Jezusa chodzili co roku 
do Jeruzalem na Święto Paschy. 
Gdy miał lat dwanaście, udali się 
tam zwyczajem świątecznym. 
Kiedy wracali po skończonych 
uroczystościach, został młody Je-
zus w Jerozolimie, a tego nie za-
uważyli Jego Rodzice. Przypusz-
czając, że jest wśród pątników, 
uszli dzień drogi i szukali Go 
między krewnymi i znajomymi. 
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do 
Jeruzalem, szukając Go. Dopiero 
po trzech dniach odnaleźli Go  
w świątyni, gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłuchiwał się 
im i zadawał pytania. Wszyscy 
zaś, którzy Go słuchali, byli zdu-
mieni bystrością Jego umysł 
u i odpowiedziami. Na ten widok 
zdziwili się bardzo, a Jego Matka 
rzekła do Niego: «Synu, czemu 

nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im 
odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być  
w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała 
wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości,  

owiek winien nabrać dystansu do rodziców. Rodzice winni pomóc w stworzeniu 
mu przestrzeni samodzielności. To trudna operacja oddzielenia młodego człowieka od łona 
rodziny. W Ewangelii jest mowa o tej operacji, i o bólu serca Matki i Ojca. Za mądrych ro-

                                                                           /ks. E. Staniek/ 

Panie, uświęć nasze rodziny! 



A w parafii… 
▪ Dziś niedziela Świętej Rodziny 
▪ Z ofiar na tacę w trakcie pasterki zostało zebrane1200 zł. Pieniądze te zostaną przekaz
ne na Fundusz Ochrony Życia. 
▪ Zapraszamy na mszę świętą na zakończenie roku w poniedziałek o 24.00. 
w Nowy Rok, tak jak w niedzielę. 
▪ W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
▪ W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska. 
▪ W poniedziałek wspomnienie św. Katarzyny Laboure, zapraszamy na msze święte z bł
gosławieństwem relikwiami. 
▪ Za tydzień w niedzielę spotkanie zelatorek Kół Różańcowych. 

Znalezione… 
 „Ponad 90 tysięcy policjantów, żołnierzy i wolontariuszy muzułmańskich będzie strzec ni
mal 50000 kościołów w całej Indonezji, na czele z tymi, które w poprzednich latach stawały 
się celem terrorystów. (Q) Rzecznik prasowy archidiecezjalnej rady ekumenicznej i międz
religijnej w Dżakarcie, ojciec Antonius Suyadi, podziękował muzułmanom za ich przedsi
wzięcie w trakcie świąt. Katedry - najważniejszej świątyni w stolicy Indonezji 
gło około 300 osób.”                                                                                               

Kolęda… 
31.12.2018 r. - poniedziałek od godz. 9 dwóch księży: 1 - Podwole od lasu i Brzeziny ul. D
lomitowa, 2 - Brzeziny ul. Dolomitowa(od ul. Chęcińskiej) i Podwole (z drugiej strony).
02.01.2019 r. - środa od godz. 15 dwóch księży: 1 Kowala Mała, 2 Kowala Mała (z drugiej 
strony) 
03.01.2019 r. - czwartek od godz. 15 jeden ksiądz, (drugi z przerwą na Mszę św.)
od nr 1 - 19            
05.01.2019 r. - sobota od godz. 9 dwóch księży: 1 Kowala od nr 20 –
- 20 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ W jednym z wywiadów mówi ksiądz arcybiskup: „gdy przed laty wyjeżdżałem 
do Rzymu, to różne rzeczy, które konfrontowałem z polskim doświadczeniem 
wydawały mi się bardzo dziwne i niewłaściwe. Później, jeżdżąc po świecie 
uświadomiłem sobie, że to niekoniecznie jest tak, jak ja myślę; że mój punkt widzenia 
wcale nie musi być tą jedyną receptą na wszystko.” Czy jest na świecie jakaś 
tradycja, zwyczaj przeżywania świąt Bożego narodzenia, które jest inne niż polskie a 
jakoś ujęło księdza arcybiskupa?  

- /Abp. T. Wojda/  Święta Bożego narodzenia mają wszędzie wiele wspólnych elementów. 
Prawie wszędzie jest jakaś szopka z Panem Jezusem, Matką Bożą, Świętym Józefem, 
zwierzętamiQ, śpiewa się kolędy, które są wyrazem przeżywania Bożego Narodzenia. To 
co się zmienia to otoczenia. Na poszczególnych kontynentach, w szopce zamiast  białych 
ludzi, pojawiają się skośnoocy, kolorowi, czarniQ w zależności od szerokości geograficznej, 
rasy ludzkiej, grupy społecznej. W krajach ciepłych i tropikalnych szopka nie jest p
śniegiem. Ludzie nie wyobrażają sobie, że święta mogą być ze śniegiem, jak my nie 
możemy sobie ich wyobrazić bez śniegu. Najbardziej wymownym jest fakt, że ludzie w 
każdym kraju wyobrażają sobie Jezusa, Maryje i Józefa, oraz pasterzy, o podobnych so
cechach somatycznych. W tym wyraża się ich wiara, że Jezus przyszedł do nich i że 
również ich zaprasza, aby przyjęli Go pod swój dach. Każdy na swój sposób przyjmuje 
narodzonego Jezusa do swojego serca. Jakże to jest piękne i wymowne. Jezus jest 
podobny do każdego człowieka na świecie. Przyszedł, aby każdemu zwrócić wolność 
utracona przez grzech pierworodny, aby każdemu dać możliwość stania się Dzieckiem 
Bożym. I to jest największe przesłanie Bożego Narodzenia. 

Pieniądze te zostaną przekaza-

Zapraszamy na mszę świętą na zakończenie roku w poniedziałek o 24.00. Msze Święte  

W poniedziałek wspomnienie św. Katarzyny Laboure, zapraszamy na msze święte z bło-

ntów, żołnierzy i wolontariuszy muzułmańskich będzie strzec nie-
mal 50000 kościołów w całej Indonezji, na czele z tymi, które w poprzednich latach stawały 

Rzecznik prasowy archidiecezjalnej rady ekumenicznej i między-
żakarcie, ojciec Antonius Suyadi, podziękował muzułmanom za ich przedsię-

najważniejszej świątyni w stolicy Indonezji - będzie strze-
                        /za: deon.pl/ 

Podwole od lasu i Brzeziny ul. Do-
Brzeziny ul. Dolomitowa(od ul. Chęcińskiej) i Podwole (z drugiej strony). 

2 Kowala Mała (z drugiej 

czwartek od godz. 15 jeden ksiądz, (drugi z przerwą na Mszę św.) 1 Kowala 

– 51,  2 Kowala od nr 51 

jednym z wywiadów mówi ksiądz arcybiskup: „gdy przed laty wyjeżdżałem 
do Rzymu, to różne rzeczy, które konfrontowałem z polskim doświadczeniem 
wydawały mi się bardzo dziwne i niewłaściwe. Później, jeżdżąc po świecie 

jest tak, jak ja myślę; że mój punkt widzenia 
wcale nie musi być tą jedyną receptą na wszystko.” Czy jest na świecie jakaś 

które jest inne niż polskie a 

Święta Bożego narodzenia mają wszędzie wiele wspólnych elementów. 
Prawie wszędzie jest jakaś szopka z Panem Jezusem, Matką Bożą, Świętym Józefem, 
zwierzętamiQ, śpiewa się kolędy, które są wyrazem przeżywania Bożego Narodzenia. To 

zmienia to otoczenia. Na poszczególnych kontynentach, w szopce zamiast  białych 
ludzi, pojawiają się skośnoocy, kolorowi, czarniQ w zależności od szerokości geograficznej, 
rasy ludzkiej, grupy społecznej. W krajach ciepłych i tropikalnych szopka nie jest pokryta 
śniegiem. Ludzie nie wyobrażają sobie, że święta mogą być ze śniegiem, jak my nie 
możemy sobie ich wyobrazić bez śniegu. Najbardziej wymownym jest fakt, że ludzie w 
każdym kraju wyobrażają sobie Jezusa, Maryje i Józefa, oraz pasterzy, o podobnych sobie 
cechach somatycznych. W tym wyraża się ich wiara, że Jezus przyszedł do nich i że 
również ich zaprasza, aby przyjęli Go pod swój dach. Każdy na swój sposób przyjmuje 
narodzonego Jezusa do swojego serca. Jakże to jest piękne i wymowne. Jezus jest 

y do każdego człowieka na świecie. Przyszedł, aby każdemu zwrócić wolność 
utracona przez grzech pierworodny, aby każdemu dać możliwość stania się Dzieckiem 

Boży człowiek… - św. Egwin (30 grudnia
Egwin urodził się w VII w. Kształcił się u benedykt
nów w Worcester. Tam został mnichem, a potem 
kapłanem. W 693 r. powołano go na biskupstwo 
w rodzinnym mieście. Stał się reformatorem życia 
kościelnego. Bronił świętości małżeństwa, stawał 
w obronie sier
Mercji, jego syna Kenreda oraz Offy I, króla wscho
nich Sasów. Podczas pobytu w Rzymie otrzymał od 
papieża zgodę na rez
W ostatnich latach życia pełnił obowiązki opata 
w założonym przez siebie opa
Osiedlenie się tam było poprzedzone o
Maryi, która powiedziała Egwinowi, gdzie chce mieć 
swój klasztor.
dokonał wielu cudów: przywracał wzrok i słuch, 
uzdrawiał chorych. Jego relikwie były otacz
wielkim kultem, że w 1077 roku trzeba było przeb
dować opactwo w Evesham, by mogło pomieścić 
napływ pielgrzymów.
przedstawiany jest w stroju biskupim, w ręku ma r
bę, która w pyszczku trzyma klucz.

w Trójcy jedyny niech żarliwość św. Egwina w pełnieniu Twojej woli przynagla nas do p
dejmowania coraz to nowych dzieł na Twoją chwałę. Amen

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Możesz mieć wady, być lękliwy i czasem poirytowany, ale nie zapominaj, że Twoje życie 
jest największym przedsiębiorstwem świata. Tylko Ty możesz zapobiec jego fiasku. Wielu 
Cię ceni, podziwia Cię i Cię kocha. Chciałbym, żebyś pamiętał, że być szczęśliwym, to nie 
znaczy mieć niebo bez burzy, drogę bez wypadków drogowych, pracę bez wysiłku, relacj
bez rozczarowań. Być szczęśliwym to znaleźć siłę w przebaczaniu, nadzieję w walkach, 
bezpieczeństwo na scenie strachu, miłość w niezgodzie.” 

Zamyśl się… 
„Biegnijmy jak szaleni nie tylko ku Bogu, ale i ku 

Uśmiech 
Podczas kolędy ksiądz wręczył małemu chłopczykowi obrazek z wizerunkiem świętego. 
Chłopiec obejrzał obrazek i pyta: - Masz więcej? 
glądał wszystkie i pyta: - A z dinozaurami masz?

Coś dla ducha… 
„Kochaj mimo wszystko

„Nie ma takiego urządzenia, które mogłoby zmierzyć Moją miłość do ciebie. Może miłość 
Moja w pewnym momencie na sposób ludzki okazuje się mało sensowna, ale ona nie może 
być mierzona ludzką miarą. Kocham cię, przekraczając granice, ponad szczytami, bardziej 
niż skrajnie. Gdy myślisz, że powinienem przestać cię kochać, ja właśnie zacząłem to robić. 
Moja miłość niczego nie zachowuje na potem, jest ponadstuprocentowa. Próby zmierzenia 
Mojego miłosierdzia i współczucia są jak próby obliczenia emocji za pomocą kalkulatora. 
Nie ma równania, które mogłoby wyliczyć Moją sprawiedliwość. Bądź przygotowany, że 
otrzymasz więcej Mojej miłości, niż się spodziewałeś. Nie próbuj nawet tego wyjaśnić. Jed
nie otwórz na nią swoje serce.”                                                                       

 

30 grudnia) 
Egwin urodził się w VII w. Kształcił się u benedykty-
nów w Worcester. Tam został mnichem, a potem 
kapłanem. W 693 r. powołano go na biskupstwo  
w rodzinnym mieście. Stał się reformatorem życia 
kościelnego. Bronił świętości małżeństwa, stawał  
w obronie sierot i wdów. Był doradcą Eldera, króla 
Mercji, jego syna Kenreda oraz Offy I, króla wschod-
nich Sasów. Podczas pobytu w Rzymie otrzymał od 
papieża zgodę na rezygnację z biskupstwa.  
W ostatnich latach życia pełnił obowiązki opata  
w założonym przez siebie opactwie w Evesham. 
Osiedlenie się tam było poprzedzone objawieniem 
Maryi, która powiedziała Egwinowi, gdzie chce mieć 
swój klasztor. Zmarł 30 grudnia 717 r. Po śmierci 
dokonał wielu cudów: przywracał wzrok i słuch, 
uzdrawiał chorych. Jego relikwie były otaczane tak 
wielkim kultem, że w 1077 roku trzeba było przebu-
dować opactwo w Evesham, by mogło pomieścić 
napływ pielgrzymów.  W ikonografii św. Egwin 
przedstawiany jest w stroju biskupim, w ręku ma ry-
bę, która w pyszczku trzyma klucz. Modlitwa. Boże 

edyny niech żarliwość św. Egwina w pełnieniu Twojej woli przynagla nas do po-
dejmowania coraz to nowych dzieł na Twoją chwałę. Amen 

Możesz mieć wady, być lękliwy i czasem poirytowany, ale nie zapominaj, że Twoje życie 
największym przedsiębiorstwem świata. Tylko Ty możesz zapobiec jego fiasku. Wielu 

Cię ceni, podziwia Cię i Cię kocha. Chciałbym, żebyś pamiętał, że być szczęśliwym, to nie 
znaczy mieć niebo bez burzy, drogę bez wypadków drogowych, pracę bez wysiłku, relacje 
bez rozczarowań. Być szczęśliwym to znaleźć siłę w przebaczaniu, nadzieję w walkach, 

achu, miłość w niezgodzie.”                         /papież Franciszek/  

„Biegnijmy jak szaleni nie tylko ku Bogu, ale i ku bliźniemu.”             /Św. Antoni M. Zaccaria/  

Podczas kolędy ksiądz wręczył małemu chłopczykowi obrazek z wizerunkiem świętego. 
Masz więcej?  Ksiądz dał mu jeszcze cztery. Mały poo-

A z dinozaurami masz? 

Kochaj mimo wszystko” 

Nie ma takiego urządzenia, które mogłoby zmierzyć Moją miłość do ciebie. Może miłość 
Moja w pewnym momencie na sposób ludzki okazuje się mało sensowna, ale ona nie może 

miarą. Kocham cię, przekraczając granice, ponad szczytami, bardziej 
niż skrajnie. Gdy myślisz, że powinienem przestać cię kochać, ja właśnie zacząłem to robić. 
Moja miłość niczego nie zachowuje na potem, jest ponadstuprocentowa. Próby zmierzenia 

osierdzia i współczucia są jak próby obliczenia emocji za pomocą kalkulatora. 
Nie ma równania, które mogłoby wyliczyć Moją sprawiedliwość. Bądź przygotowany, że 
otrzymasz więcej Mojej miłości, niż się spodziewałeś. Nie próbuj nawet tego wyjaśnić. Jedy-

”                                                                       /Andy Cloninger/ 


