
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek 04.02 Dzień Powszedni 
1600  Dziękczynna do Serca Jezusowego i Matki Bożej Łaskawej za przeżycie 85 lat 
1630  + Mieczysława, Irenę, Jerzego Gruszczyńskich z int. rodziny       
Wtorek  05.02 Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy 
1600 1) + Ignacego, Marię Madyś, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów 
        2) + Genowefę Władyszewską z int. uczestników pogrzebu   
1630  1) + Mikołaja, Katarzynę, Edwarda Brzozę z int. Brzozowej   
        2) + Edwarda Bugajskiego z int. uczestników pogrzebu  
Środa  06.02  Wspomnienie św. Pawła Miki i towarzyszy, męczenników 
1600 1) + Marię Więcek (r. śm.) 
        2) + Mariana Zawadzkiego z int. szwagra Zbyszka z rodziną  
1630 1) + Stefanię, Annę, Romana, Władysława Zygadłów, Władysławę, 
czyków, Stanisława Kruka, Andżelę Sołoduchno  
        2 ) + Krzysztofa Brzozę z int. Krystyny Dereń z rodziną  
Czwartek 07.02 Dzień Powszedni – Relikwie BŁ. KLARY SZCZ

1600 1) + Jana Zygadło  
        2) + Mariannę Litwin z int. córki Teresy z rodziną 
1800  1) + Mieczysława (r. śm.), Irenę i Mirosława Węgrzyn  
         2) + Genowefę Władyszewską z int. rodziny Stachurów i Śliwińskich 
Piątek 08.02 Dzień Powszedni 
1600 + Andrzeja Czarneckiego (r. śm.)z int. rodziców   
1630 + Annę, Henryka Baryckich, Mariana, Władysławę Tulów  
Sobota 09.02 Dzień Powszedni 
1600  msza święta  
1630  O Boże bł. dla Grzegorza Michty z okazji urodzin i dla całej rodziny  
Niedziela 10.02 Piąta Niedziela zwykła  
800  + Stanisławę (17 r. śm.) i Władysława Malickich  
1000  1) + Przemysława Rozparę z int. żony z synem 
        2) w int. Rodzin przyjmujących relikwie Krzyża Świętego   
1200  Chrzty:  Natalia Moćko 
1600  Msza Święta za Parafię    

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 

 

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, Janinę Prędotę-Ślusarczyk z Brzezin, Juliannę 
z Kowali i Wiesława Januszka, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywa
w pokoju † 
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 IV Niedziela Zwykła
3 lutego 2019 r. Nr 10 

oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko 
góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strą
pośród nich, oddalił się. 

Kazanie espresso… 
„Po narodzeniu na Jezusa polował Herod. Na początku publicznej działalności chcieli Go 
zabić rodacy. Ciągle był dla kogoś niewygodny. To nieprawda, że święci są przez wszys
kich lubiani.”                                                                                             

Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe 

nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską.
 
 
 

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mirosława 
Ślusarczyk z Brzezin, Juliannę Krzysztofek  

do domu Ojca. Niech odpoczywają  

 

 

Zwykła 
 (532) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Jr 1, 4-5. 17-19   
                 1 Kor 13, 4-13  
Ewangelia: Łk 4, 21-30 
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, 
przemówił do ludu w synagodze: «Dziś 
spełniły się te słowa Pisma, które słysze-
liście». A wszyscy przyświadczali Mu  
i dziwili się pełnym łaski słowom, które 
płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest 
to syn Józefa?» Wtedy rzekł do nich:  
«Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: 
Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże 
i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzy-
ło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».  
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Ża-
den prorok nie jest mile widziany w swojej 
ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele 
wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, 
kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 
trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki 
głód panował w całym kraju; a Eliasz do 
żadnej z nich nie został posłany, tylko do 
owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.  
I wielu trędowatych było w Izraelu za pro-
roka Elizeusza, a żaden z nich nie został 

oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się 
gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko 
góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy 

„Po narodzeniu na Jezusa polował Herod. Na początku publicznej działalności chcieli Go 
zabić rodacy. Ciągle był dla kogoś niewygodny. To nieprawda, że święci są przez wszyst-

                                                        /ks. E. Staniek/ 

Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.  
Niech Pan rozpromieni oblicze swe  

bą, niech Cię obdarzy swą łaską. 



A w parafii… 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. 
▪ W czwartek wspomnienie bł. Klary Szczęsnej, zapraszamy na msze z błogosł. relikwiami.
▪ Za tydzień w niedzielę o godz. 10.00 wprowadzenie relikwii bł. Alfonsa Marii Mazurka. N
wennę przed uroczystością odmawiamy od piątku 1 lutego. 

Nowenna do Błogosławionego Alfonsa Marii Mazurka
Wszechmogący Boże, który wezwałeś bł. Alfonsa Marię do oddania życia z miłości ku Chr
stusowi i Kościołowi, wspomóż nas swoją łaską, abyśmy wsparci jego przykł
życia dochowali wierności zobowiązaniom Chrztu świętego. Udziel nam również łask, o kt
re Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy i pozwól nam oglądać go w chwale 
Twoich Świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Extra… 
× 04.02 - Światowy Dzień Walki z Rakiem       × 09.02 - Międzynarodowy Dzień Pizzy

Sprawozdanie PZC za rok 2018 
Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach p
3 lata, liczy 10 wolontariuszy, opiekunem PZC jest ks. proboszcz Józef Knap. Obecnie p
mocą objętych jest 12 rodzin, większość stanowią osoby starsze, samotne. W 2018 roku 
PZC przeprowadziło następujące akcje:  
1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – z naszej parafii zostało z
kwalifikowanych 250 osób, rozprowadziliśmy ponad 11 ton żywności; 2. 
ne i edukacji ekonomicznej (organizator Caritas Diecezji Kieleckiej) 
jących żywność unijną – 17.02.2018 r., Świetlica Wiejska Brzezinach; 3. 
dzienne zakupy” – program pomocowy Caritas Polska skierowany do seniorów znajduj
cych się w trudnej sytuacji materialnej. Z naszej parafii pomocą zostało objętych 8 osób; 
4. Akademia Liderstwa Seniorów - aktywizacja osób 60 plus – w ramach projektu zost
ły zorganizowane 2 wyjścia do kina, wyjście do teatru i spotkanie integracyjne dla po
opiecznych Caritas 60+; 5. Ognisko papieskie – 02.04.2018 r. przy Świetlicy Wiejskiej 
Brzezinach; 6. Dzień Seniora – spotkanie seniorów 70+ – 21.04.2018 r., Świetlica Wie
Brzezinach; 7. Sprzedaż kremówek papieskich – Niedziela Bożego Miłosierdzia 
08.04.2018 r., Plac przy Kościele Parafialnym w Brzezinach. Zebrano 1500 zł; 8. 
letnie Caritas – troje dzieci dostało dofinansowanie do pobytu na koloniach letnich o
zowanych przez Caritas Diecezjalny. Dofinansowanie wyniosło 600 zł; 9. 
Ks. Jana Pragnącego – współorganizacja spotkania – 23.09.2018 r., Zespół Szkół w Brz
zinach; 10. Świętych malowanie – współorganizacja konkursu –
Szkół w Brzezinach; 11. Zaduszki parafialne - współorganizacja spotkania 
Świetlica Wiejska Brzezinach; 12. Warsztaty rękodzielnicze „Miłosierdzie w duchu l
kalnych tradycji” – projekt skierowany do dzieci i seniorów z Parafii Brzezi
r., Świetlica Wiejska Brzezinach; 13. Św. Mikołaj – przygotowanych zostało 45 paczek dla 
dzieci z naszej parafii – 05.12.2018 r., Kościół Parafialny w Brzezinach; 14. 
teczne dla osób chorych – przygotowanych zostało 21 paczek – p
ręczyli podarunki w dniu 16.12.2018 r.  

Ponadto: 1. Wolontariusze PZC wzięli udział w wyjeździe szkoleniowo
Kodnia; 2. Wolontariusze PZC wzięli udział w Światowym Dniu Ubogich w Kaczynie; 3. P
szczególni wolontariusze wzięli udział w: • Pielgrzymce na beatyfikację Hanny Chrzano
skiej • Rowerowej Pielgrzymce na Jasną Górę • Pieszej Pielgrzymce na urodziny Matki B
żej do Piotrkowic • II Rowerowej Pielgrzymce z Brzezin do Skansenu w Tokarni; 
wolontariusz ma pod opieką co najmniej jedną rodzinę; 5. PZC opiekuje się rabatkami przy 
parkingu, wzdłuż ogrodzenia cmentarza a także kwiatami w donicach przy kości
Do skarbony Caritas, wrzucono 439,12 zł. Wszystkim darczyńcom i osobom wspierającym, 
serdecznie dziękujemy. 

W czwartek wspomnienie bł. Klary Szczęsnej, zapraszamy na msze z błogosł. relikwiami. 
Za tydzień w niedzielę o godz. 10.00 wprowadzenie relikwii bł. Alfonsa Marii Mazurka. No-

Nowenna do Błogosławionego Alfonsa Marii Mazurka 
Wszechmogący Boże, który wezwałeś bł. Alfonsa Marię do oddania życia z miłości ku Chry-
stusowi i Kościołowi, wspomóż nas swoją łaską, abyśmy wsparci jego przykładem, do końca 

li wierności zobowiązaniom Chrztu świętego. Udziel nam również łask, o któ-
re Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy i pozwól nam oglądać go w chwale 

Międzynarodowy Dzień Pizzy  

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach posługuje już 
3 lata, liczy 10 wolontariuszy, opiekunem PZC jest ks. proboszcz Józef Knap. Obecnie po-

samotne. W 2018 roku 

z naszej parafii zostało za-
on żywności; 2. Warsztaty kulinar-

ne i edukacji ekonomicznej (organizator Caritas Diecezji Kieleckiej) – dla osób pobiera-
17.02.2018 r., Świetlica Wiejska Brzezinach; 3. Projekt „Na co-

skierowany do seniorów znajdują-
cych się w trudnej sytuacji materialnej. Z naszej parafii pomocą zostało objętych 8 osób;  

w ramach projektu zosta-
ły zorganizowane 2 wyjścia do kina, wyjście do teatru i spotkanie integracyjne dla pod-

02.04.2018 r. przy Świetlicy Wiejskiej 
21.04.2018 r., Świetlica Wiejska 

Niedziela Bożego Miłosierdzia – 
08.04.2018 r., Plac przy Kościele Parafialnym w Brzezinach. Zebrano 1500 zł; 8. Kolonie 

troje dzieci dostało dofinansowanie do pobytu na koloniach letnich organi-
zowanych przez Caritas Diecezjalny. Dofinansowanie wyniosło 600 zł; 9. II Wieczornica im. 

23.09.2018 r., Zespół Szkół w Brze-
– 31.10.2018 r., Zespół 

współorganizacja spotkania – 04.11.2018 r., 
Warsztaty rękodzielnicze „Miłosierdzie w duchu lo-

rowany do dzieci i seniorów z Parafii Brzeziny – 24.11.2018 
przygotowanych zostało 45 paczek dla 

05.12.2018 r., Kościół Parafialny w Brzezinach; 14. Paczki świą-
przedstawiciele PZC do-

Ponadto: 1. Wolontariusze PZC wzięli udział w wyjeździe szkoleniowo-pielgrzymkowym do 
Kodnia; 2. Wolontariusze PZC wzięli udział w Światowym Dniu Ubogich w Kaczynie; 3. Po-

wzięli udział w: • Pielgrzymce na beatyfikację Hanny Chrzanow-
skiej • Rowerowej Pielgrzymce na Jasną Górę • Pieszej Pielgrzymce na urodziny Matki Bo-

nu w Tokarni; 4. Każdy 
opiekuje się rabatkami przy 

parkingu, wzdłuż ogrodzenia cmentarza a także kwiatami w donicach przy kościele. 
. Wszystkim darczyńcom i osobom wspierającym, 

Boży człowiek… - św. Jan z Triory 
Jan Lantona z Triory był synem ziemi włoskiej. Urodził się 15 marca 
1760 roku. Kiedy miał 17 lat, wstąpił do obserwantów. Imię Jan, jakie 
otrzymał na chrzcie, zamienił na imię zako
kilku latach pięknej pracy na różnych placówkach poprosił przeł
nych, by go wysłali na misje do Chin. W roku 1798 otrzymał zezwol
nie i udał się do portugalskiej kolonii Makau, gdzie pozostał przez dwa 
i pół roku. Swoją dobrocią zdołał poz
tejszych Chińczyków.
Garstka pozostałych chrześcijan była zupełnie pozbawiona opieki d
chowej i musiała się ze swoimi przekonaniami religijnymi ukrywać. 
Dowiedział się o nich o. Jan i p
potajemnie przez granicę i udał się do Kiang
cy chrześcijan. Przyjęli go z radością. Pracował wśród nich w ukryciu 

osiem lat (1804-1812). Niestety, wydał go pewien katechista. Jan jednak zdołał szczęśliwi
ujść z ręki przybyłych oprawców. W prowincji Hunan nadal w ukryciu prowadził swoją misy
ną akcję. Po trzech latach został zdradzony i wydany władzom. Poniósł śmierć dla Chryst
sa dnia 7 lutego 1816 roku. 

Tu es Petrus... 
„Ksiądz Bosko żył w czasach aktywności masonerii, agresywnego antyklerykalizmu, aryst
kracji zamkniętej we własnych sprawach, gdzie ubodzy byli naprawdę biedni, oddzieleni 
przepaścią społeczną, odrzuceni. Kiedy ujrzał na ulicach młodych ludzi, o których nikt się 
nie troszczył, powiedział: "tak nie może być!". Spojrzał oczami człowieka, który jest bratem 
i ojcem, obawiając się, by ci młodzi ludzie nie skończyli na szubienicy. Miał też odwagę, by 
spojrzeć na nich oczyma Boga i wstawiać się za nimi do Boga, będąc dla opuszczonej mł
dzieży ojcem i nauczycielem. (Y)Kiedy jakiś kapłan nie znajduje w sobie radości, niech się 
natychmiast zatrzyma i zapyta dlaczego. A radość księdza Bosko jest znana: jest naucz
cielem radości. Ponieważ rozradowywał innych i był sam lubiany. Ale sam także cierpiał. 
Prośmy dzisiaj Pana, za wstawiennictwem księdza Bosko, o łaskę, aby nasi kapłani byli pe
ni radości: radośni, ponieważ mają prawdziwy zmysł patrzenia na sprawy duszpasterskie, 
na lud Boży oczyma człowieka i oczyma Boga

Zamyśl się… 
„Kto wie, może nawet część kąkolu 
zmieni się w dobre ziarno? Jeśli więc 
teraz go wyrwiesz, zubożysz przyszłe 
żniwo poprzez wyrywanie tych, którzy 
mogą się zmienić i stać lepszymi.”  
                         /Św. Jan Chryzostom/  

Uśmiech
- Stachu! Słyszałeś co w niedziele w kości
mszy zrobił Janek Nowak? 
ścielny szedł zbierać ofiarę, a Janek zasnął w ła
i głośno chrapał. Kościelny go potrząsa za r
a ten na cały glos krzyczy: 'Odczep się
sięczny!'

Coś dla ducha… 
„Jestem dla Ciebie

„Nie jestem wielkim, niebiańskim szeryfem, czekającym jedynie na twoje błędy, aby móc 
rozprawić się z tobą za pomocą Mojej broni 
widzi najlepsze, co ci się przydarza, życząc ci powodzenia. Kocham cię, synu. Mam nadzi
ję, że twoje sukcesy i plany będą chroniły cię przed porażkami. Rozumiem, kiedy robisz coś 
najlepiej, jak tylko potrafisz, a wydaje ci sie, nie jest wystarczająco dobre. Cieszę się, gdy 
zwyciężasz w grze. Kiedy przegrywasz, zabieram cię na kawę, aby o tym porozmawiać. S
nu, uwierz, że wspieram cię, a nie czekam, aby rzucić się na twoje błędy. Uczyniłem cię 
wolnym po to, abyś czynił jak najlepiej potrafisz  i odnosił sukcesy bez strachu przed bł
mi.”                                                                                                                 

 

Jan z Triory (7 lutego) 
Jan Lantona z Triory był synem ziemi włoskiej. Urodził się 15 marca 
1760 roku. Kiedy miał 17 lat, wstąpił do obserwantów. Imię Jan, jakie 
otrzymał na chrzcie, zamienił na imię zakonne Franciszek Maria. Po 

ku latach pięknej pracy na różnych placówkach poprosił przełożo-
nych, by go wysłali na misje do Chin. W roku 1798 otrzymał zezwole-

tugalskiej kolonii Makau, gdzie pozostał przez dwa 
i pół roku. Swoją dobrocią zdołał pozyskać dla Chrystusa sporo tam-
tejszych Chińczyków. Misjonarze zostali wypędzeni lub wymordowani. 
Garstka pozostałych chrześcijan była zupełnie pozbawiona opieki du-
chowej i musiała się ze swoimi przekonaniami religijnymi ukrywać. 
Dowiedział się o nich o. Jan i postanowił do nich dotrzeć. Przedarł się 
potajemnie przez granicę i udał się do Kiang-si, gdzie było kilka tysię-

jan. Przyjęli go z radością. Pracował wśród nich w ukryciu 
1812). Niestety, wydał go pewien katechista. Jan jednak zdołał szczęśliwie 

ujść z ręki przybyłych oprawców. W prowincji Hunan nadal w ukryciu prowadził swoją misyj-
cję. Po trzech latach został zdradzony i wydany władzom. Poniósł śmierć dla Chrystu-

ności masonerii, agresywnego antyklerykalizmu, arysto-
kracji zamkniętej we własnych sprawach, gdzie ubodzy byli naprawdę biedni, oddzieleni 
przepaścią społeczną, odrzuceni. Kiedy ujrzał na ulicach młodych ludzi, o których nikt się 

"tak nie może być!". Spojrzał oczami człowieka, który jest bratem  
i ojcem, obawiając się, by ci młodzi ludzie nie skończyli na szubienicy. Miał też odwagę, by 
spojrzeć na nich oczyma Boga i wstawiać się za nimi do Boga, będąc dla opuszczonej mło-

Kiedy jakiś kapłan nie znajduje w sobie radości, niech się 
natychmiast zatrzyma i zapyta dlaczego. A radość księdza Bosko jest znana: jest nauczy-

lem radości. Ponieważ rozradowywał innych i był sam lubiany. Ale sam także cierpiał. 
Prośmy dzisiaj Pana, za wstawiennictwem księdza Bosko, o łaskę, aby nasi kapłani byli peł-
ni radości: radośni, ponieważ mają prawdziwy zmysł patrzenia na sprawy duszpasterskie, 
na lud Boży oczyma człowieka i oczyma Boga.”                                        /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Stachu! Słyszałeś co w niedziele w kościele na 

mszy zrobił Janek Nowak? - Nie słyszałem. - Ko-
ścielny szedł zbierać ofiarę, a Janek zasnął w ławce 
i głośno chrapał. Kościelny go potrząsa za ramie,  
a ten na cały glos krzyczy: 'Odczep się, mam mie-
sięczny!' 

Jestem dla Ciebie” 
Nie jestem wielkim, niebiańskim szeryfem, czekającym jedynie na twoje błędy, aby móc 

rozprawić się z tobą za pomocą Mojej broni - potępienia. Jestem bardziej jak ojciec, który 
ię przydarza, życząc ci powodzenia. Kocham cię, synu. Mam nadzie-

ję, że twoje sukcesy i plany będą chroniły cię przed porażkami. Rozumiem, kiedy robisz coś 
najlepiej, jak tylko potrafisz, a wydaje ci sie, nie jest wystarczająco dobre. Cieszę się, gdy 

żasz w grze. Kiedy przegrywasz, zabieram cię na kawę, aby o tym porozmawiać. Sy-
nu, uwierz, że wspieram cię, a nie czekam, aby rzucić się na twoje błędy. Uczyniłem cię 
wolnym po to, abyś czynił jak najlepiej potrafisz  i odnosił sukcesy bez strachu przed błęda-
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