
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek06.01 Święto Objawienia Pańskiego  
800za Parafię 
1000 + Władysławę, Stanisława, Henryka, Stanisława Jędrochów 
1200+ Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kulińskie-
go, Ryszarda Barana i zm. z r. Szczukiewiczów 
1600 + Genowefę, Zdzisława, Bogdana, Stanisława Szałas, Krystynę Kasperek- zam. rodzi-
na   
Wtorek07.01 Dzień Powszedni  
700 + Władysławę Frankowicz z int. syna Wiesława z r. 
Środa 08.01 Dzień Powszedni   
700 + Anielę i Władysława Wojdów  
18001) +Teresę Rogalewską(1r.śm.);2) + Mariannę Kruk (r. śm.);3) o zdrowie i Boże bł. w 
70r. ur. Marii Salamon z int. dzieci z rodzinami; 4) o Boże bł. dla Agnieszki i Norberta 
Śmiglarskich w 20r. ślubu;5) + Stefana Domińczaka;6)+ Mateusza Machulskiego z int. 
cioci Danuty z r.;7)+ Aleksandrę (56r.śm.), Eugeniusza (6r.śm.) i zm. z r. Hajduków i Wę-
grzynów;8)+ zm. z rodziny Nowaków: Katarzynę, Jana, Franciszka, Annę, Stefana, Józefę, 
Ks. Edwarda, Mariana, Irenę, Władysława, Edwarda i zm. w czyśćcu cierpiących;9)+ Józe-
fa, Mariannę Słowików, Józefa i Adama Młynarczyków;10) + Krzysztofa, Sławomira i zm. 
z r. Brzozów, Głogowskich i Lachów 
Czwartek09.01 Dzień Powszedni  
700 msza święta 
Piątek10.01 Dzień Powszedni 
700 1) + Franciszkę, Antoniego i zm. z r. Tkaczów z int. rodz. z Koszalina  
      2) + Marcina Króla z int. uczestników pogrzebu  
Sobota11.01  Dzień Powszedni 
700+ Mateusza Machulskiego z int. chrzestnej z r.    
Niedziela12.01 Niedziela  
800 + Dariusza Machulskiego(6r.śm.)  
1000 + Mariannę Kruk (18r.śm.) 
1200Chrzty: Zuzanna Mesek i Leon Jędrszczyk 
1600 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 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:Syr 24, 1-2. 8-12 
Ef 1, 3-6. 15-18 
Ewangelia:J 1, 1-5. 9-14 
Na początku było Słowo,  
a Słowo było u Boga, i Bo-
giem było Słowo. Ono było 
na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 
z tego, co się stało.W Nim 
było życie, a życie było świa-
tłością ludzi, a światłość  
w ciemności świeci i ciem-
ność jej nie ogarnęła.Była 
światłość prawdziwa, która 
oświeca każdego człowieka, 

gdy na świat przychodzi.Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 
poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy 
Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy 
ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.A Słowo stało się cia-
łem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

Kazanie espresso… 
Słowo jest narzędziem mądrości, mądrość zaś – szczególnym darem Boga. Ale każdy dar 
Boży jest zobowiązujący. Chociaż Stwórca nie narzuca swych darów przemocą, pragnie 
jednak, by zakorzeniły się w jego ludzie. Również Paweł Apostoł dostrzega niewymowną 
wartość mądrości – prosi Boga, by tego daru udzielił swym wiernym. Pan zaś hojnie udziela 
mądrości tym, którzy otwierają się na Jego łaskę i pragną z nią współpracować. Rozważa-
jąc myśli przekazane nam w dzisiejszej liturgii słowa, winniśmy uświadomić sobie, że troska 
o pogłębienie naszej wiedzy, ugruntowanie naszej mądrości o pełny rozwój jest zleconym 
nam przez Boga zadaniem. Kto nie dba o pogłębienie wiedzy – grzeszy, odrzucając dar,  
a poprzez to miłość samego Stwórcy. /o. J. Bocian/ 
 

Wcielenie dokonało się  
mocą Ducha Świętego  

w łonie Maryi Panny podczas Zwiastowania 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Marcina Kró-
la z Brzezin i Leokadia Pyk z Kowali, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpo-
czywają w pokoju † 
 

 



A w parafii… 
▪Dziś wspomnienie bł. Marceliny Darowskiej, msze św. z relikwiami. 
▪W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska. 
▪ Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie 
świątecznego wystroju w kościele. Dziękujemy Paniom, które wykonały własnoręcznie 
bombki i aniołki. Niech Pan Bóg wynagradza za czas poświęcony na rzecz wspólnoty. 
▪W poniedziałek uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00  
i 16.00. Na każdej z nich poświęcenie kredy i kadzidła. W kościele będzie możliwość naby-
cia kredy, węgielków i kadzidła. 
▪W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza. 

Trzej Królowie 

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Je-
zus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 
2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich 
ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jed-
no z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być 
może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak 
narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki 
sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, któ-
ry wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do 
Jerozolimy. Herod, podejmując ich, dowiaduje się  

o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Mi-
cheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wy-
ruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie 
wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. Uroczystość 
Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierw-
sze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bo-
żego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawie-
nia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pań-
skiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). W Trzech Magach 
pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się 
Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu po-
kłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i 
wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia. Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze 
słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie. Oznaczano tym wyraże-
niem astrologów. Herodot, historyk grecki, przez Magów rozumie szczep irański. Św. Mate-
usz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. 

Znalezione… 
„Nie zapomnę rodziny uchodźców z Syrii, która trafiła do naszego kraju, świadoma, że nikt 
ich tu nie chce. Wykształcony ojciec był gotów podjąć się każdej pracy, by tylko schorowana 
żona wróciła do zdrowia. To nie było łatwe, bo nigdy nie pracował jako robotnik. Zapłakane 
córki, przyzwyczajone do luksusu i do szacunku ze strony ludzi, odważnie znosiły wrogie 
zaczepki na ulicy. Nigdy wcześniej nie doświadczyły ubogiego życia, a tu raptem wojna. 
Chcieli ją przeczekać i wrócić. Podobnie jak Święta Rodzina. Po sześciu miesiącach 
polecieli do Libanu. Ich bogato urządzona willa w Homs już nie istniała. Trudy tułaczki 
pokazały, że bogactwo nic nie znaczy, a ze skrupulatnie opracowanych planów przyszłej 
kariery dzieci, pozostało tylko jedno pogniecione zdjęcie dziewcząt w mundurkach szkoły 
dla bogatych.„Nigdy nie byliśmy tak silną rodziną jak dzisiaj” – powiedziała mi przed 
wyjazdem z Polski najstarsza córka. Potem wspomniała, że śniło się jej, że święty Józef 
zatrudnił jej tatę.”                                                                             /Wojciech Żmudziński SJ/ 

Boży człowiek… - bł.EurozjaBarban(8 stycznia) 
Eurozja urodziła się w 1866 roku w Quinto Vicentino, w rodzinie Luigi i Marii Fabris. Eurozja 
wstąpiła do Stowarzyszenia Córek Maryi, które działało w jej rodzinnej parafii. Tam mogła 
służyć potrzebującym, ofiarować swe modlitwy osobom wymagającym opieki. 5 maja 
1886roku wyszła za mąż za wdowca Carlo Barbana, ojca dwóch malutkich córeczek.  
W małżeństwie tym przyszło na świat jeszcze dziewięcioro dzieci. Rodzina zaadoptowała 
też kolejnych czworo dzieci. Eurozja zdołała swą cierpliwością i łagodnością powoli zmienić 
konfliktowy charakter męża. W 1916 r. wstąpiła do tercjarzy franciszkańskich. Częsta 
modlitwa indywidualna i we wspólnocie, cierpliwe wykonywanie swych obowiązków, 
nieustanna troska o najbliższych - stały się jej całym życiem. Powszechnie nazywana była 
"Mamą Różą" (Mamma Rosa). Pomagała swym dzieciom odnaleźć Boże powołanie. Zmarła 
8 stycznia 1932 roku.  

Czy wiesz, że… 
W 989 r. Dostojnicy Kościoła na synodzie w Charroux spisali zasady Pokoju Bożego do 
którego musiały zastosować się narody chrześcijańskie, władcy i rycerze od tego momentu 
nie mogli podczas wojen krzywdzić duchownych, kobiet, dzieci, kupców, podróżnych. 
Zakazano niszczenia kościołów, klasztorów, prywatnych domów młynów i karczm. Po kilku 
latach dodano do tych zasad jeszcze okresy w których nie można prowadzić wojen. 
Złamanie spisanych zasad wiązało się z nałożeniem ekskomuniki. Dzięki tym zasadom  
w Europie zaczęły rozwijać się miasta i handel. Zbiegło się to w czasie ze złagodzeniem 
klimatu Europy który trwał aż do 1315 r. lata były upalne a zimy ciepłe i łagodne.  Taki klimat 
sprawił, że w pierwszej połowie XII w. arabski podróżnik Al.-Idrisi opisuje wielkie winice 
spotkane pod Krakowem. W XIII wieku przypada też największa liczba nasadzeń winnic  
w Polsce. Nie powtórzona do dzisiaj. W samym sąsiedztwie Torunia było ponad 300 ha 
ziemi z uprawami winorośli. U schyłku XIII wieku winice były w okolicach Krakowa, 
Sandomierza, Płocka, Torunia Poznania i Lwowa. Wino stało się popularnym środkiem 
płatniczym w naszej ojczyźnie....  c.d.n.  

Zamyśl się… 
„By odkryć kto tobą rządzi, po prostu 
sprawdź kogo nie wolno ci krytykować”  
/Wolter/  

Uśmiech 
- Dlaczego w Wadowicach jest najdłuższa ław-
ka kościelna? 
- Ponieważ każdy na niej siedział z papieżem. 

Coś dla ducha… 
„Nie tylko królowie, ale i mędrcy” 

Nieraz są ludzie, którzy udają mądrych – ale są tylko mądralami. Nie ruszają się z miejsca. 
Są zbyt wygodni, żeby podróżować z bagażami. Czekają na tych, którzy do nich przyjdą, 
sami czekają na prezenty. Patrzą na wszystkich z góry, trochę z lekceważeniem. Jeżeli ma-
ją złoto – to nikomu nie dadzą, chowają w szafie, żeby nie było widać. Gdyby mieli kadzidło  
i mirrę, to by trzymali te skarby w lodówce, żeby się nie popsuły. Uważają się za tak mą-
drych, że się wstydzą pytać. Udają, że wszystko wiedzą, że tylko ich trzeba pytać. Oczywi-
ście nocą śpią i nie myślą o tym, żeby szukać Pana Jezusa. Trzej Królowie byli naprawdę 
mędrcami i nie siedzieli na miejscu; wyruszyli w podróż, żeby przywitać Pana Jezusa. Wieźli 
mu cenne dary: złoto, kadzidło, mirrę, wszystko gotowi Mu oddać, nie patrzyli na nikogo  
z góry, z lekceważeniem, ale patrzyli w niebo szukając z zachwytem gwiazdy. Wcale nie 
wstydzili się pytać – przeciwnie, stale pytali o drogę. Nie spali nocą, tylko wędrowali, żeby 
jak najprędzej Jezusa odnaleźć. Wiemy, że odnaleźli Go, padli przed Nim na twarz, złożyli 
dary. Śpiewamy o nich kolędę „Mędrcy świata, monarchowie”. Nazywamy ich po imieniu – 
Kacper, Melchior i Baltazar. Pierwsze litery ich imion K+M+B wypisujemy poświęconą kredą 
na drzwiach mieszkań, aby wszyscy w całym domu wiedzieli, że o nich pamiętamy, że 
uczymy się o nich na lekcji religii. Jakie to szczęście szukać Pana Jezusa i odnaleźć go.  

/ks. J. Twardowski/ 
 


