
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 28.01 Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu  
1600  1) + Cecylię (6 r.śm.) i Henryka Kmiecików  
        2) + Mariana Zawadzkiego z int. żony  
1630 1) + Mieczysława (5r. śm.), Janinę (2r. śm.), Anielę, Antoniego Kowalskich i Henryka 
Brzozę 
        2) + Krzysztofa Brzozę z int. uczestników pogrzebu  
Wtorek  29.01 Dzień Powszedni 
1600  + Genowefę i Stanisława Malickich  
1630  W drugą rocznicę ur. Anny Dziewięckiej  
Środa  30.01  Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA 
1600 W 18 r. ur.Natalii Nieśpielak  
1630  + Stefanię Sabat (r. śm.) 
Czwartek 31.01 Wspomnienie św. Jana Bosko 
1600  + Franciszka, Ryszarda i Mieczysława Kruków z int. rodziny  
Piątek 01.02 Święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła  
1600  + Mariannę, Mariana Piotrowskich (19 r. śm.) 
1800  1) + Henryka, Irenę Malickich z int. syna z rodziną  
        2) + Annę Krzysztofek z int. uczestników pogrzebu  
Sobota  02.02 Święto ofiarowania Pańskiego  
800  Za żywych i zmarłych członków z koła róż różańcowego św. Faustyny   
1200  1) + Mariannę Domagała (r. śm.) z int. rodziny 
          2) O Boże bł. i zdrowie dla członkiń  Koła Róż. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i 
wieczne zbawienie dla zmarłych  
1600  O pokój wieczny dla zmarłych, bł. Boże dla żywych księży i sióstr zakonnych pocho-
dzących z parafii Brzeziny 
1800  Genowefę, Edwarda, Stanisława Biesagów i Ryszarda Zegadło 
Niedziela 03.02  
800  + Tomasza, Adama, Marię, Mariana Kubickich, Edwarda Władyszewskiego  
1000  1) + Bolesława Stachurskiego, Jana Szklanowskiego z int. rodziny  
1200  1) Msza Święta za  Parafię 
        2) za Rodziny przyjmujące Relikwie Krzyża Świętego 
1600  Do MB w 70r. ur. Wandy Purgał z int. męża, dzieci, wnuków i prawnuków  

 

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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 III Niedziela Zwykła  
27 stycznia 2019 r. Nr 9 (531) 

 

 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10 / 1 Kor 12, 12-14. 27 
Ewangelia: Łk 1, 1-4; 4, 14-21 
 „Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród 
nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i słu-
gami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil  
i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności 
nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei,  
a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wy-
sławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował.  
W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Poda-
no Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było na-
pisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrze-
nie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy 
księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. 
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».” 

Kazanie espresso… 
„Jezus przeczytał fragment Pisma Święta i usiadł, by wygłosić homilię.  
Trzeba było wskazać aktualność tego tekstu. A kiedy to uczynił, chcieli Go zabić.  
To dowód, że kazanie było celne, wezwało do czynu. Słuchaczy nie było stać na przyjęcie 
swego rodaka jako proroka, więc postanowili go zlikwidować.  
Słowo Boga jest mieczem obosiecznym.”                                                         /ks. E. Staniek/ 

2 lutego – Ofiarowanie Pańskie 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Danutę Zio-
paję, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
× 02.01 –  Dzień Handlowca 



 

A w parafii… 
▪ W sobotę święto Ofiarowania Pańskiego, Dzień Życia Konsekrowa
8.00, 12.00, 16.00 i 18.00. Na każdej poświęcenie gromnic. Na godz. 16.00 zapraszamy
dzieci komunijne ze świecami od chrztu, bądź nowymi, zakupionymi. 
▪ Pierwszy piątek i sobota, spowiedź od 15.00 
▪ Składamy serdeczne podziękowania za gościnność i hojność podczas wizyty duszpaste
skiej. 
▪ W środę wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza, zapraszamy na msze z błogosławie
stwem relikwiami. 

Słowa papieża Franciszka w trakcie ŚDM w 
Zadajemy sobie pytanie: Co nas utrzymuje w jedności? Dlaczego jesteśmy zjednoczeni? Co 
nas pobudza do spotkania? Pewność wypływająca ze świadomości, że zostaliśmy umiłow
ni serdeczną miłością, której nie chcemy i nie możemy przemilczeć, a która wz
abyśmy odpowiedzieli w ten sam sposób: miłością. To miłość Chrystusa nas przynagla (por. 
2 Kor 5,14). Miłość, która się nie narzuca ani nie przytłacza, miłość, która nie marginalizuje 
ani nie ucisza, miłość, która nie upokarza ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość c
dzienna, dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla wolności, miłość, która leczy 
i uwzniośla. To miłość Pana, która wie więcej o powstaniach niż upadkach, o pojednaniu niż 
zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości. Jest to mi
cząca miłość pomocnej ręki w służbie i dawaniu siebie, która się nie pyszni.
w tę miłość? Czy jest to miłość, która jest warta zachodu? Jest to to samo pytanie i to samo 
powołanie, jakie otrzymała Maryja. Anioł zapytał ją, czy chce nieść to marzenie w swoim ł
nie i uczynić je żywym, uczynić je ciałem. Powiedziała: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi 
się stanie według twego słowa!”. Maryja odważyła się powiedzieć „tak”. Odważyła się dać 
życie marzeniu Boga. O to samo anioł chce zapytać ciebie, ciebie i mnie: czy chcesz, aby to 
marzenie miało życie? (S) Czy chcesz, aby miłość Ojca otworzyła Tobie nowe perspektywy 
i prowadziła drogami, jakich nigdy sobie nie wyobrażałeś i o jakich nie myślałeś, nie marz
łeś ani nie oczekiwałeś, które radują i sprawiają, że serce śpiewa i tańczy?

Intencja różańcowa na luty - ogólna: O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi 
i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Papież uruchomił platformę internetową modlitwy z Ojcem Świętym.  „
łecznościowe są bogactwem naszych czasów; umożliwiają bliski kontakt z innymi, aby dzi
lić wartości i plany tworzenia wspólnoty.  (S) Zachęcam szczególnie was młodzi do pobr
nia aplikacji "Click To Pray", aby kontynuować wraz ze mną odmawianie różańca w intencji 
pokoju, zwłaszcza podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie”      

W poszukiwaniu… 
Ile warte jest życie? Dlaczego wciąż wojny ze sobą toczymy? Ku pamięci 
Gdańska Pawła Adamowicza zamordowanego na oczach mieszkańców swojego miasta, ku 
pamięci polityka Marka Rosiaka zastrzelonego 8 lat temu w biały dzień podczas pracy, ku 
pamięci pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej Polski Gabriela Narutowicza 
zastrzelonego z ręki „brata” Polaka i wszystkich Polaków i Polek, którzy zginęli z ręk
rodaków, jak i wszystkich którzy popełnili samobójstwa, ku pamięci władców 
zamordowanych przez lud i ludzi zamordowanych przez tyranów, ku pamięci tych którzy 
giną na wojnach i tych co oddają swe życie w czasach pokoju. Wieczny odpoczynek racz im 
dać PanieS „Ty który kaczeńce, wymyśliłeś dla nas. A żaby nauczyłeś
odwróć dziś - proszę - od nienawiści moje serce moje oczy moje myśli
prowadzisz swe rzeki, Ty który zmęczonym zamykasz powieki n
w stronę miłości Moje serce moje myśli moje oczy.”                             
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uruchomił platformę internetową modlitwy z Ojcem Świętym.  „Internet i media spo-
łecznościowe są bogactwem naszych czasów; umożliwiają bliski kontakt z innymi, aby dzie-

Zachęcam szczególnie was młodzi do pobra-
a aplikacji "Click To Pray", aby kontynuować wraz ze mną odmawianie różańca w intencji 

     /papież Franciszek/ 

Ile warte jest życie? Dlaczego wciąż wojny ze sobą toczymy? Ku pamięci prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza zamordowanego na oczach mieszkańców swojego miasta, ku 
pamięci polityka Marka Rosiaka zastrzelonego 8 lat temu w biały dzień podczas pracy, ku 

i pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej Polski Gabriela Narutowicza 
, którzy zginęli z ręki swoich 

, jak i wszystkich którzy popełnili samobójstwa, ku pamięci władców 
przez lud i ludzi zamordowanych przez tyranów, ku pamięci tych którzy 

Wieczny odpoczynek racz im 
A żaby nauczyłeś nocnego kumkania 

oje serce moje oczy moje myśli. Ty który do morza 
nachyl dziś - proszę -  

                                                          /KK/ 

Boży człowiek… - św. Brygida z Kildare 
Brygida z Kildare (nazywana także Irlandzką) urodziła 
się między rokiem 452 a 456 w Irla
dzisiejszego Kildare albo Faughart w hrabstwie L
uth). Była pogodna i ho
cza, dobra i sprawiedliwa. Już od dzieciństwa tęskniła 
za ż
z imienia biskupa otrzymała welon, symbol dozgo
nego dziewictwa. Zaczęła gromadzić przy sobie dzi
wice o podobnych ideałach. Założyła
re, na zachód od Dubl
(nazwa Kildare pochodzi od iryjskiego Cill dara 
ściół d
czątek wielu innym. Brygida niosła pomoc cie
i ubogim, przemierzając wzdł
spę. Stale była w podróży.
523 lub 524 r. i została pochowana w istniejącej do 
dziś katedrze. Jednak w IX wieku, w okresie najazdu 
wojsk duńskich, relikwie ukryto. Zostały one odnal
zione dopiero w XI w., a w
lachiasz przeniósł je razem z relikwiami św
i św. Kolumbana do katedry w Downpatric. Niestety, 

król Henryk VIII kazał je zniszczyć. Część udało się uratować. Obecnie doznają czci 
w pięknym, kamiennym sarkofagu w Kildare (
(prawdopodobnie relikwie głowy) znajdują się w kaplicy kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela 
w Lumiar, niedaleko Lizbony. Święta Brygida z Kildare jest uważana za współapostołkę i p
tronkę Irlandii (obok św. Patryka i św. Kolumbana Starszego) oraz za matkę życia zakonn
go na tej wyspie. Czczona jest jako opiekunka pracujących na roli. Jej kult szybko rozp
wszechnił się w Irlandii, Anglii i krajach skandynawskich. Podobno już w średniowieczu d
tarł nawet do Polski. Z VII w. zachował się staroirlandzki hymn ku czci św. Brygidy 
szy pomnik rodzimej literatury hagiograficznej Irlandii. Do dzisiaj żywa jest w Irlandii tradycja 
plecenia na 1 lutego wiklinowych krzyży świętej Brygidy, które mają
cza zawartość spiżarni. Kultywowane są dawne zwyczaje nakazujące w wigilię św. Brygidy 
wysprzątać dom, upiec ciasto, przyjąć gości, w żadnym wypadku nie odmawiać potrzebuj
cym. Domy i drzewa przy nich ozdabiane są wstążkami, które 
tronka wędrująca tego dnia po Irlandii. 

Zamyśl się… 
„Nie czas, na spanie, po-
nieważ raj nie jest dla le-
niuchów.”    /Św. Filip Neri/ 

Uśmiech 
Szkot czyta książkę. Od czasu do czasu gasi światło, potem 
znów je zapala.
- Przecież przewracać kartki można i po ciemku.

Coś dla ducha… 
„Jesteś uprawniony

„Gdyby twoja rodzina posiadała wielką korporację, nie zmywałbyś każdego dnia podłogi 
w firmie, mając nadzieję, że dostaniesz jakąś wypłatę. Znałbyś swoje prawa, czułbyś się 
bezpiecznie, w pełni akceptowany i działałbyś w oparciu o to. Niestety, wśród Moich dzieci 
są takie, które już mają pełne dziedzictwo Mojego królestwa, ale wciąż czują potrzebę z
biegania o swoje miejsce. Ciągle krzątają się nerwowo na zewnątrz Mojego serc
zarobić to, co już do nich należy. Nie powinieneś spełniać dobrych uczynków po to, aby z
płacić za Moją akceptację. Już masz pełnię Mojej miłości, odwzajemnij ją uczynkiem. Przy
mij swoje miejsce w Moim przedsiębiorstwie.

 

Brygida z Kildare (1 lutego) 
Brygida z Kildare (nazywana także Irlandzką) urodziła 
się między rokiem 452 a 456 w Irlandii (w okolicach 
dzisiejszego Kildare albo Faughart w hrabstwie Lo-
uth). Była pogodna i hojna, energiczna i przedsiębior-
cza, dobra i sprawiedliwa. Już od dzieciństwa tęskniła 
za życiem poświęconym Bogu. Od nieznanego  
z imienia biskupa otrzymała welon, symbol dozgon-
nego dziewictwa. Zaczęła gromadzić przy sobie dzie-
wice o podobnych ideałach. Założyła dla nich w Kilda-
re, na zachód od Dublina, pierwszy klasztor w Irlandii 
(nazwa Kildare pochodzi od iryjskiego Cill dara - ko-
ściół dębu). Klasztor ten niebawem zasłynął i dał po-
czątek wielu innym. Brygida niosła pomoc cierpiącym 
i ubogim, przemierzając wzdłuż i wszerz Zieloną Wy-
spę. Stale była w podróży. Zmarła w Kildare 1 lutego 
523 lub 524 r. i została pochowana w istniejącej do 
dziś katedrze. Jednak w IX wieku, w okresie najazdu 
wojsk duńskich, relikwie ukryto. Zostały one odnale-
zione dopiero w XI w., a w roku 1185 biskup św. Ma-
lachiasz przeniósł je razem z relikwiami św. Patryka  
i św. Kolumbana do katedry w Downpatric. Niestety, 

król Henryk VIII kazał je zniszczyć. Część udało się uratować. Obecnie doznają czci  
w pięknym, kamiennym sarkofagu w Kildare (dzisiaj Cell Dara). Natomiast inna cząstka 
(prawdopodobnie relikwie głowy) znajdują się w kaplicy kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela  

Święta Brygida z Kildare jest uważana za współapostołkę i pa-
i św. Kolumbana Starszego) oraz za matkę życia zakonne-

go na tej wyspie. Czczona jest jako opiekunka pracujących na roli. Jej kult szybko rozpo-
wszechnił się w Irlandii, Anglii i krajach skandynawskich. Podobno już w średniowieczu do-

VII w. zachował się staroirlandzki hymn ku czci św. Brygidy - najstar-
szy pomnik rodzimej literatury hagiograficznej Irlandii. Do dzisiaj żywa jest w Irlandii tradycja 

ży świętej Brygidy, które mająchronić domy, a zwłasz-
cza zawartość spiżarni. Kultywowane są dawne zwyczaje nakazujące w wigilię św. Brygidy 
wysprzątać dom, upiec ciasto, przyjąć gości, w żadnym wypadku nie odmawiać potrzebują-
cym. Domy i drzewa przy nich ozdabiane są wstążkami, które - według podań - dotyka Pa-

Szkot czyta książkę. Od czasu do czasu gasi światło, potem 
znów je zapala. - Co ty robisz? - pyta go żona. 

Przecież przewracać kartki można i po ciemku. 

Jesteś uprawniony” 

Gdyby twoja rodzina posiadała wielką korporację, nie zmywałbyś każdego dnia podłogi  
w firmie, mając nadzieję, że dostaniesz jakąś wypłatę. Znałbyś swoje prawa, czułbyś się 
bezpiecznie, w pełni akceptowany i działałbyś w oparciu o to. Niestety, wśród Moich dzieci 
są takie, które już mają pełne dziedzictwo Mojego królestwa, ale wciąż czują potrzebę za-
biegania o swoje miejsce. Ciągle krzątają się nerwowo na zewnątrz Mojego serca, próbując 
zarobić to, co już do nich należy. Nie powinieneś spełniać dobrych uczynków po to, aby za-
płacić za Moją akceptację. Już masz pełnię Mojej miłości, odwzajemnij ją uczynkiem. Przyj-
mij swoje miejsce w Moim przedsiębiorstwie.”                                               /Andy Cloninger/ 


