
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek 14.01 Dzień Powszedni 
700 msza święta 
Wtorek15.01 Dzień Powszedni 
700 1) + Alicję Zegadło, Franciszkę, Antoniego Dereń    
      2) + Alicję Wojtyś z int. męża i dzieci 
Środa  16.01  Dzień Powszedni 
700msza święta 
Czwartek17.01 Wspomnienie św. Antoniego, opata 
700  1) + Anielę i Franciszka (r. śm.) i Łukasza Stachurówz int. rodziny   
2) + Józefa (r. śm.) i Czesława Piotrowskiego  
Piątek18.01 Dzień Powszedni 
1800 + Stanisława Krajewskiego (19r. śm.), Stanisławę Pabian (26r. śm.) i Mieczysława 
Pabian i zm. z rodziny Krajewskich, Dudzików i Pabianów  
Sobota  19.01 Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa 
700 1) +Bogusława Kurdka z int. rodziny Bentkowskich 
      2) + Henryka Słowińskiego, Marię i Stefana Kruków 
Niedziela 20.01 Druga Niedziela zwykła  
800  + Genowefę (r. śm), Zdzisława i Bogdana Szałas, Krystynę Kasperek  
1000 1)  Msza Święta za Parafię    
        2 ) O Boże bł. w 1r. ślubu Edyty i Norberta  
1200  1) + Stanisława (r. śm.), Genowefę Sochów i Zdzisława Kutę z int. rodziny 
        2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1600 + Agatę Nosek z int. męża 
 

 

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

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
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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Święto Chrztu Pańskiego 
13 stycznia 2019 r. Nr 7 (529) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:Iz 40, 1-5. 9-11 
Tt 2, 11-14; 3, 4-7 
Ewangelia:Łk3,15-16.21-22 
Gdy lud oczekiwał z na-
pięciem i wszyscy snuli 
domysły w swych sercach 
co do Jana, czy nie jest 
Mesjaszem, on tak prze-
mówił do wszystkich: «Ja 
was chrzczę wodą; lecz 
idzie mocniejszy ode 
mnie, któremu nie jestem 
godzien rozwiązać rze-
myka u sandałów. on bę-
dzie was chrzcił Duchem 
Świętym i ogniem».Kiedy 
cały lud przystępował do 
chrztu, Jezus także przy-
jął chrzest. a gdy się mo-
dlił, otworzyło się niebo  
i Duch Święty zstąpił nad 
Niego, w postaci ciele-
snej niby gołębica,  

a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam 
upodobanie». 

Kazanie espresso… 
„Są ludzie, którzy lubią żyć w domysłach. Ciągle coś interpretują, układają, widzą. 
W dziewięćdziesięciu procentach jest to świat ułudy. Realista nie lubi interpretacji, domy-
słów, posądzeń. Lubi budować życie z tego, co jest. 
Wyobraźnia i subiektywne oceny bardzo utrudniają życie, mogą zmienić je w koszmar. Lu-
dzie w nich giną. 
Takie domysły często rozcinają, i to na zawsze, piękne ludzkie więzi.  
Nie wolno budować życia z domysłów.”             /ks. E. Staniek/ 
 
 

Ja Ciebie chrzczę  
w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 

 
 
 

Kolęda… 
14. 01. 2019 r. -poniedziałek od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul. Chęcińska nr 68 – 
110, 2 Brzeziny ul. Chęcińska nr 63 - 113 
15. 01. 2019 r. -wtorek od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul. Chęcińska nr 112 – 150, 
2 Brzeziny ul. Chęcińska nr 117 - 149 
16. 01. 2019 r. -środa od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul. Chęcińska nr 152 – 188, 
2 Brzeziny ul. Chęcińska nr 151 - 191 
17. 01. 2019 r. -czwartek od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul Chęcińska nr 194 – 
236, 2 Brzeziny ul Chęcińska nr 193 - 239 
19. 01. 2019 r. -sobota od godz. 9 dwóch księży: 1 Brzeziny ul Chęcińska nr 238 – 282, 2 
Brzeziny ul Chęcińska nr 247 - 285 

Extra… 
×18.01–Dzień Kubusia Puchatka 
 



A w parafii… 
▪ Relikwie Krzyża Świętego zakończyły peregrynację na Podwolu, od dziś zaczynają nawi
dzać Rodziny w Kowali od nr 1. 
▪ Zapraszamy w piątek na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 
▪Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się c
klicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym 
świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań 
spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konfere
cjach, koncertach i innych spotkaniach.Hasło tygodnia: Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,20)
Zachęcamy do nawiedzenia w tym tygodniu grobu ekumenicznego na naszym cmentarzu.
▪ W sobotę wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, zapraszamy na mszę św. z bł
gosławieństwem relikwiami. 

Relacja z ESM w Madrycie 
W dniach 28 XII 2018 - 1 I 2019 w Madrycie odbyło się już po raz 41. Europejskie Spotkanie 
Młodych, organizowane przez wspólnotę braci z Taizé. Młodzi z całej Europy spotkali się 
w stolicy Hiszpanii, aby wspólnie z braćmi modlić się, dzielić swoją wiarą, 
wzajemnego zaufania. Na Spotkaniu obecna była również młodzież z naszej parafii. I wł
śnie tej gościnności mogli doświadczyć czy to przyjęci w domach madryckich rodzin czy 
szkołach, gdzie zostali wspaniale przyjęci przez Hiszpanów. Młodzież słuchała i rozważała 
teksty rozważań, które dotyczyły hasła tegorocznej Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię 
zapominajmy o gościnności”. Brat Alois, przeor wspólnoty mówił  m.in. o zaufaniu i  otwarciu 
się na bliźniego „Zaufanie nie jest ślepe, ani naiwne, nie jest mrzonką, umie odróżnić dobro 
i zło. Jest ono jednak pewnością, że niezależnie od okoliczności, nawet pośród ciemności, 
zawsze może się otworzyć droga prowadząca do życia”. Mnie osobiście spodobał się ró
nież fragment nawiązujący do kroczenia św. Piotra po wodzie, kiedy pierwszy papież zląkł 
się wichru i zaczął tonąc w drodze do Jezusa: „(...) do każdego i do każdej z nas [Jezus] ki
ruje takie samo wezwanie, którym zwrócił się do Piotra: >>Przyjdź<<, opuść swoje drobne 
zabezpieczenia odważ się stawić czoło szorstkiej czasem rzeczywistości.”
Szczególny  w tym roku był dzień ogłoszenia miejsca następnego spotkania. W czasie gdy 
brat Alois ogłaszał je w czasie wieczornej modlitwy,  uczestnicy modlitwy mogli usłyszeć ty
ko nazwę kraju, ponieważ nazwa miasta została zagłuszona przez... okrzyki radości Pol
ków, którzy dowiedzieli się, że następne Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu!  
Wrocław będzie gościł ESM już po raz trzeci, niektórzy z naszych Czytelników pamiętają  
spotkania z 1989 i 1995 roku. Na pewno wszyscy doskonale pamiętamy atmosferę Świat
wych Dni Młodzieży, zarówno u nas w parafii, jak i Krakowie. I choć ESM mają inną skalę 
i wymiar niż ŚDM, to jednak już teraz możemy zacząć, choćby duchowe przygotowania do 
kolejnego etapu „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię”. /TK/ 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Serdecznie chcemy podziękować ks. Abp. Tadeuszowi Wojdzie za znalezienie 
chwili dla nas by za pośrednictwem naszego pisma być między nami w tym okresie, 
Bóg zapłać. 
- /Abp. T. Wojda/Ja również pragnę wszystkim podziękować z wspólne rozważanie 
i przeżywanie okresu przygotowania do i samego Bożego Narodzenia. Bóg przyszedł 
i pozostał obecny pośród nas. Dzięki Jego przyjściu człowiek się zmienił i świat się zmienił. 
Wszystko nabrało nowego sensu i nowej nadziei. Teraz potrzeba, abyśmy darów Bożego 
Narodzenia nie utracili, ale je rozwijali i dzielili się nimi z innymi. Papież Franciszek 
przypomina nam, że wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami. Naszym powołaniem jest 
dzielić się wszelkim dobrem z innymi. Zatem, życzę, aby owoce Bożego Narodzenia 
towarzyszyły wszystkim Czytelnikom Sanctusa przez cały Nowy 2019 Rok!
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Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cy-
tycznia, czyli między dawnym 

świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań 
spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferen-
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Zachęcamy do nawiedzenia w tym tygodniu grobu ekumenicznego na naszym cmentarzu. 

W sobotę wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, zapraszamy na mszę św. z bło-

1 I 2019 w Madrycie odbyło się już po raz 41. Europejskie Spotkanie 
Młodych, organizowane przez wspólnotę braci z Taizé. Młodzi z całej Europy spotkali się  
w stolicy Hiszpanii, aby wspólnie z braćmi modlić się, dzielić swoją wiarą, a także uczyć się 
wzajemnego zaufania. Na Spotkaniu obecna była również młodzież z naszej parafii. I wła-
śnie tej gościnności mogli doświadczyć czy to przyjęci w domach madryckich rodzin czy 

eż słuchała i rozważała 
teksty rozważań, które dotyczyły hasła tegorocznej Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię - „Nie 
zapominajmy o gościnności”. Brat Alois, przeor wspólnoty mówił  m.in. o zaufaniu i  otwarciu 

naiwne, nie jest mrzonką, umie odróżnić dobro  
i zło. Jest ono jednak pewnością, że niezależnie od okoliczności, nawet pośród ciemności, 
zawsze może się otworzyć droga prowadząca do życia”. Mnie osobiście spodobał się rów-

nia św. Piotra po wodzie, kiedy pierwszy papież zląkł 
się wichru i zaczął tonąc w drodze do Jezusa: „(...) do każdego i do każdej z nas [Jezus] kie-
ruje takie samo wezwanie, którym zwrócił się do Piotra: >>Przyjdź<<, opuść swoje drobne 

się stawić czoło szorstkiej czasem rzeczywistości.” 
Szczególny  w tym roku był dzień ogłoszenia miejsca następnego spotkania. W czasie gdy 
brat Alois ogłaszał je w czasie wieczornej modlitwy,  uczestnicy modlitwy mogli usłyszeć tyl-

nazwa miasta została zagłuszona przez... okrzyki radości Pola-
ków, którzy dowiedzieli się, że następne Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu!   
Wrocław będzie gościł ESM już po raz trzeci, niektórzy z naszych Czytelników pamiętają  

u. Na pewno wszyscy doskonale pamiętamy atmosferę Świato-
wych Dni Młodzieży, zarówno u nas w parafii, jak i Krakowie. I choć ESM mają inną skalę  
i wymiar niż ŚDM, to jednak już teraz możemy zacząć, choćby duchowe przygotowania do 

/KK/ Serdecznie chcemy podziękować ks. Abp. Tadeuszowi Wojdzie za znalezienie 
chwili dla nas by za pośrednictwem naszego pisma być między nami w tym okresie, 

Ja również pragnę wszystkim podziękować z wspólne rozważanie  
i przeżywanie okresu przygotowania do i samego Bożego Narodzenia. Bóg przyszedł  
i pozostał obecny pośród nas. Dzięki Jego przyjściu człowiek się zmienił i świat się zmienił. 

nowego sensu i nowej nadziei. Teraz potrzeba, abyśmy darów Bożego 
Narodzenia nie utracili, ale je rozwijali i dzielili się nimi z innymi. Papież Franciszek 

misjonarzami. Naszym powołaniem jest 
im dobrem z innymi. Zatem, życzę, aby owoce Bożego Narodzenia 

towarzyszyły wszystkim Czytelnikom Sanctusa przez cały Nowy 2019 Rok! 

Boży człowiek… - bł. Odoryk z Pordenone
Odoryk (nazywany początkowo Mattiuzzi) urodził się 
ok. 1265 r. w Vill
W wieku 15 lat wstąpił do zakonu św. Franciszka 
z Asyżu. Był wymagający wobec siebie, prowadził 
ascetyczny tryb życia, chodził boso, w p
cie, nosił włosiennicę. Po przyjęciu święceń kapła
skich rozpoczął przyg
w Chinach.W 1296 r. udał się z podróżą na Bliski 
Wschód, a po powrocie do Włoch 
na Daleki Wschód. Dotarł do Chin, przemierzając po 
drodze m.in. Indie, Celjon, Sumatrę i Jawę. W Pekinie 
podjął współpracę z inn
skupem Janem z Montecorvino. Po jego śmierci 
w 1328 r. Odoryk został wybrany arcybiskupem Pek
nu. Pełniąc już tę funkcję, odwiedził T
szy Europejczyk dotarł do siedziby Dalaj Lamy. Uz
skał zgodę chana na osiedleni
Turkiestanie. Po powrocie do Europy pragnął przek
nywać papieża do wysłania kolejnych misjonarzy do 
Chin. Niestety, poważnie zachor

ryka z podróży spisał w Padwie Wilhelm z Solagna. Relacja ta znana jest pod tytułem It
rarium albo Liber de mirabilibusmundi lub Descriptioterrarum. Jest ona je
szych źródeł do poznania ówczesnych pojęć geograficznych, etnografii, obyczajów, wierzeń 
religijnych, stosunków handlowych i innych zjawisk na Dalekim Wsch
wiele fantastycznych, niewiarygodnych opisów. Przedstawiono ją p
zdrowiał. Wycieńczony trudami życia i podróży, zmarł 14 stycznia 1331 roku we włoskim 
Udine. Nazwano go Apostołem Chin. Beatyfikował go Benedykt XIV w roku 

Znalezione... 
„Jednego razu ktoś chciał przekazać papieżowi walizkę, w środku było 150
Kardynał (Krajewski) nie wiedział, co zrobić z taką kwotą. Poszedł do papieża i powiedział, 
że te pieniądze mogą być albo z prostytucji, albo z 
wego" źródła. Franciszek wówczas powiedział: "widzisz, te pieniądze już są nawrócone, a ty 
jeszcze nie".                                                                                               

Zamyśl się… 
„Czy w Boże Narodzenie przynieśli-
śmy jakieś dary dla Jezusa, na Je-
go święto, czy też wymieniliśmy je-
dynie prezenty między sobą?”        
/papież Franciszek/ 

Uśmiech
Przed kościołem popsuł się płot, więc ksiądz go n
prawia. Przygląda się tem
pyta: 
odpowiadają:
ksiądz uderzy się w rękę.

Coś dla ducha… 
„Nowe bukłaki

„Zanim objawiłem ci Moją miłość, byłeś wypełniony winem wysokiego mniemania o sobie 
i samolubstwa. Kiedy zostałeś pochwycony przez Moją prawdę, zacząłem oczyszczać cię 
ze zwietrzałego wina. Ale wciąż nie jesteś gotowy do tego, aby przyjąć mocne, nowe wino,
które chcę w ciebie wlać. Twoje stare wyobrażenie o tym, kim jestem, jak kocham, pom
gam, działam, to nieodpowiedni pojemnik do przechowywania Mojej prawdy. Oczyszczenie 
cię ze starych rzeczy jest niewystarczające. Zanim wypełnię cię nowym Duchem, musisz 
szybko zgodzić się na przekształcenie całego naczynia. Pozwól Mi odnowić twój umysł 
i ynić go gotowym na przyjęcie wina Mojego nowego życia.

 

Odoryk z Pordenone(14 stycznia) 
Odoryk (nazywany początkowo Mattiuzzi) urodził się 
ok. 1265 r. w Villanova pod Pordenone we Włoszech. 
W wieku 15 lat wstąpił do zakonu św. Franciszka  
z Asyżu. Był wymagający wobec siebie, prowadził 
ascetyczny tryb życia, chodził boso, w połatanym habi-
cie, nosił włosiennicę. Po przyjęciu święceń kapłań-
skich rozpoczął przygotowania do pracy misyjnej  
w Chinach.W 1296 r. udał się z podróżą na Bliski 
Wschód, a po powrocie do Włoch - w 1317 r. wyruszył 
na Daleki Wschód. Dotarł do Chin, przemierzając po 
drodze m.in. Indie, Celjon, Sumatrę i Jawę. W Pekinie 
podjął współpracę z innym franciszkaninem, arcybi-

pem Janem z Montecorvino. Po jego śmierci  
w 1328 r. Odoryk został wybrany arcybiskupem Peki-
nu. Pełniąc już tę funkcję, odwiedził Tybet i jako pierw-
szy Europejczyk dotarł do siedziby Dalaj Lamy. Uzy-
skał zgodę chana na osiedlenie się franciszkanów w 
Turkiestanie. Po powrocie do Europy pragnął przeko-
nywać papieża do wysłania kolejnych misjonarzy do 
Chin. Niestety, poważnie zachorował.Opowieść Odo-

ryka z podróży spisał w Padwie Wilhelm z Solagna. Relacja ta znana jest pod tytułem Itine-
rarium albo Liber de mirabilibusmundi lub Descriptioterrarum. Jest ona jednym z najcenniej-
szych źródeł do poznania ówczesnych pojęć geograficznych, etnografii, obyczajów, wierzeń 
religijnych, stosunków handlowych i innych zjawisk na Dalekim Wschodzie XIV w. Zawiera 
wiele fantastycznych, niewiarygodnych opisów. Przedstawiono ją papieżowi. Odoryk nie wy-
zdrowiał. Wycieńczony trudami życia i podróży, zmarł 14 stycznia 1331 roku we włoskim 
Udine. Nazwano go Apostołem Chin. Beatyfikował go Benedykt XIV w roku 1755. 

Jednego razu ktoś chciał przekazać papieżowi walizkę, w środku było 150-200 tys. euro. 
Kardynał (Krajewski) nie wiedział, co zrobić z taką kwotą. Poszedł do papieża i powiedział, 
że te pieniądze mogą być albo z prostytucji, albo z narkomanii, albo z jakiegoś innego "le-
wego" źródła. Franciszek wówczas powiedział: "widzisz, te pieniądze już są nawrócone, a ty 

                                                                                               /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Przed kościołem popsuł się płot, więc ksiądz go na-
prawia. Przygląda się temu gromadka dzieci. Ksiądz 
pyta: - Co, patrzycie jak się wbija gwoździe?Dzieci 
odpowiadają:- Nie, słuchamy co ksiądz powie, gdy 
ksiądz uderzy się w rękę. 

Nowe bukłaki” 

Zanim objawiłem ci Moją miłość, byłeś wypełniony winem wysokiego mniemania o sobie  
i samolubstwa. Kiedy zostałeś pochwycony przez Moją prawdę, zacząłem oczyszczać cię 
ze zwietrzałego wina. Ale wciąż nie jesteś gotowy do tego, aby przyjąć mocne, nowe wino, 
które chcę w ciebie wlać. Twoje stare wyobrażenie o tym, kim jestem, jak kocham, poma-
gam, działam, to nieodpowiedni pojemnik do przechowywania Mojej prawdy. Oczyszczenie 
cię ze starych rzeczy jest niewystarczające. Zanim wypełnię cię nowym Duchem, musisz 
szybko zgodzić się na przekształcenie całego naczynia. Pozwól Mi odnowić twój umysł  
i ynić go gotowym na przyjęcie wina Mojego nowego życia.”/Andy Cloninger/ 


