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Poniedziałek 27.01 Dzień Powszedni 

700  + Mateusza Machulskiego od r. Domagałów 
1600 + Cecylię (7 r. śm.) i Henryka Kmiecików 
Wtorek 28.01 Dzień Powszedni 
700 + Janinę Prędotę (1 r. śm.) i Irenę Nowak (1 r. śm.) 
1600 + Juliannę Krzysztofek (1 r. śm) zam. córka z męż. 
Środa 29.01 Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. BOLESŁAWY LAMENT

1600 + Genowefę i Stanisława Malickich 
1630 + Sławomira Korbana zam. Zespół Brudzowianki 
Czwartek 30.01 Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. BRONISŁAWA

1600 + Marcina Króla z int.  sołtysa z Brzezin 
1630 + Mariannę Folusz z int r. Ślizankiewiczów 
Piątek 31.01 Dzień Powszedni – RELIKWIE ŚW. JANA BOSKO

1600 + Władysławę i Stanisława Frankowiczów zam. syn Bogusław z żoną
1630 + Mariannę Folusz z int uczestników pogrzebu 
Sobota 01.02 Dzień Powszedni   
1600 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubicki
go, Ryszarda Barana, zm z. r. Szczukiewiczów   
1630 + Wiesława Januszka (1 r. śm.) zam. żona z dziećmi 
1800 msza święta    
Niedziela 02.02 Niedziela  
800 + Ignacego, Marię Madyś, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów
1000 + Stanisławę (27 r. śm) i Mieczysława (19 r. śm) Pabianów  
1200 + Mariannę Domagała (5 r. śm.) z int. r. 
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

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
lewską z Kowali, Mariannę Folusz z Kielc, Helenę Bentkowską z Kowali 
i Zdzisława Lużyńskiego z Brzezin, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpocz
wają w pokoju † 

Extra… 
× 26.01.1807–  Powstałą Izba Edukacji Publicznej 
× 26.01.1900 – spłonął Dwór Tatrzański w Zakopanem  
× 29.01.1402 – Król Polski Władysław II Jagiełło poślubił drugą żonę Annę Cylejską.
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Niedziela Słowa Bożego
26 stycznia 2019 r. Nr 9

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Iz 8, 23b – 9, 3  /  1 Kor 1, 10-13. 17

com cienistej krainy śmierci wzeszło światło».Odtąd począł Jezus n
wracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Kazanie espresso… 
Nauka Chrystusa jest światłem dla świata. 
wszystkich oświeca. Każdy może je ujrzeć, ale przeniknięty nim zostanie jedynie ten, kto 
mu się podporządkuje. Jezus głosił naukę wszystkim, lecz nie wszyscy za Nim podążyli. 
Dogłębnie przemienił galilejskich rybaków. Poszli za Nim i przez całe życie byli Mu posłus
ni. Nie wszyscy pierwotni chrześcijanie szli wiernie za przykazaniami Zbawiciela. Podziały 
we wspólnocie wierzących zarysowały się już w czasach apostolskich. Uczmy się roztropnej 
pokory i posłuszeństwa, abyśmy nie byli przyczyną podziału między najbliższymi. Zabieg
jąc o jedność w posłuszeństwie nauce Kościoła, staniemy się prawdziwymi uczniami Jez
sa i naśladowcami apostołów.                                                                       

Słowo Boże jest Życiem
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13. 17   Ewangelia:  Mt 4, 12-17 
Gdy Jezus posły-
szał, że Jan został 
uwięziony, usunął 
się do Galilei. 
Opuścił jednak 
Nazaret, przyszedł 
i osiadł w Kafar-
naum nad jezio-
rem, na pograni-
czu ziem Zabulo-
na i Neftalego. 
Tak miało się 
spełnić słowo pro-
roka Izajasza: 
«Ziemia Zabulona 
i ziemia Neftalego, 
na drodze ku mo-
rzu, Zajordanie, 
Galilea pogan! 
Lud, który siedział 
w ciemności, uj-
rzał światło wiel-
kie, i mieszkań-

com cienistej krainy śmierci wzeszło światło».Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Na-
wracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». 

Nauka Chrystusa jest światłem dla świata. Światło to przychodzi do wszystkich ludzi, ale nie 
wszystkich oświeca. Każdy może je ujrzeć, ale przeniknięty nim zostanie jedynie ten, kto 
mu się podporządkuje. Jezus głosił naukę wszystkim, lecz nie wszyscy za Nim podążyli. 

ich rybaków. Poszli za Nim i przez całe życie byli Mu posłusz-
ni. Nie wszyscy pierwotni chrześcijanie szli wiernie za przykazaniami Zbawiciela. Podziały 
we wspólnocie wierzących zarysowały się już w czasach apostolskich. Uczmy się roztropnej 

zeństwa, abyśmy nie byli przyczyną podziału między najbliższymi. Zabiega-
jąc o jedność w posłuszeństwie nauce Kościoła, staniemy się prawdziwymi uczniami Jezu-

                                                                          /o. J. Bocian/ 
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A w parafii… 
▪ Dziś Niedziela Słowa Bożego wprowadzona przez papieża Franciszka. Ma się ona przy-
czynić „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Jako 
jedną z propozycji, oprócz lektury Pisma Świętego, zachęcamy do codziennego słuchania 
Ewangelii z dnia z ciekawym komentarzem i aranżacją muzyczną, które znajdują się na 
stronie modlitwawdrodze.pl lub w aplikacji w telefonie o tej samej nazwie. Niech Słowo Boże 
w nas żyje! 
▪ W tym tygodniu msze św. z błogosławieństwem relikwiami we wspomnienie bł. Bolesławy 
Lament - 29 stycznia, bł. Bronisława Markiewicza - 30 stycznia, św. Jana Bosko - 31 stycz-
nia 
▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca 
▪ Za tydzień Ofiarowanie Pańskie - Matki Bożej Gromnicznej – Dzień Życia Konsekrowane-
go. Poświęcenie gromnic a wszystkich mszach świętych. Na mszy św. o godz. 10.00 po-
święcenie świec dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Tego dnia Kościół 
zachęca do modlitwy w intencji osób konsekrowanych i nowych powołań zakonnych oraz do 
zbiórki pieniędzy na zakony kontemplacyjne. 

Sprawozdanie PZC za rok 2019 
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach formalnie po-
sługuje 4 lata, liczy 10 wolontariuszy, opiekunem PZC jest ks. proboszcz Józef Knap. Obec-
nie pomocą objętych jest 12 rodzin, większość stanowią osoby starsze samotne.W 2019 ro-
ku PZC przeprowadziło następujące akcje: 1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 – z naszej parafii zostało zakwalifikowanych 250 osób, w 2019 r. rozprowadzili-
śmy ponad 12,5 tony żywności; 2. Warsztaty kulinarne i dietetyczne – dla osób pobierają-
cych żywność unijną; 3. Projekt „Na codzienne zakupy” – program pomocowy Caritas Pol-
ska skierowany do seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z naszej parafii 
pomocą zostało objętych 9 osób; 4. Projekt „Zdrowy i aktywny senior” – program Caritas 
Diecezji Kieleckiej mający na celu poprawę jakości życia seniorów poprzez ich aktywizację  
i wsparcie. W naszej parafii programem zostało objętych 10 osób. W ramach działań dodat-
kowych, dla seniorów uczestniczących w w/w projektach zorganizowaliśmy: 4 wyjścia do ki-
na + poczęstunek (pizza), ognisko integracyjne, pielgrzymkę do Częstochowy. 5. Ognisko 
papieskie – 02.04.2019 r., spotkanie zorganizowane w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II; 
6. Dzień Seniora –  spotkanie integracyjne seniorów 70+ z parafii Brzeziny; 7. Sprzedaż 
kremówek papieskich – Niedziela Bożego Miłosierdzia. Dochód 1425,00 zł; 8. Kolonie letnie 
Caritas –  troje dzieci z naszej parafii otrzymało dofinansowanie do pobytu na koloniach let-
nich organizowanych przez Caritas Diecezjalny – 750 zł; 9. Warsztaty dietetyczne – zajęcia 
profilaktyczno-zdrowotne dla seniorów z parafii Brzeziny, sfinansowane ze skarbonek wiel-
kopostnych; 10. III Wieczornica im. Ks. Jana Pragnącego – współorganizacja spotkania; 11. 
Św. Mikołaj – 11 małych podopiecznych naszego Caritas otrzymało paczki mikołajkowe; 12.  
Paczki świąteczne dla osób chorych – przygotowanych zostało 18 paczek, które wraz z ży-
czeniami świątecznymi dotarły do osób obłożnie chorych z naszej parafii. 13. Zbiórka na 
chorą Paulinę Mazur z Brzezin – zebraliśmy 1305,16 zł.  
Nasi wolontariusze uczestniczyli w zewnętrznych akcjach: 1. Szkolenie wolontariuszy PZC 
w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym; 2. Szkolenie wolontariuszy PZC w Ka-
czynie; 3. Kampania „Polska pomaga” w Piekoszowie; 4. Kampania społeczna „Kromka 
chleba dla sąsiada” w Busku-Zdroju; 5. Wigilia Caritas dla bezdomnych i samotnych w WDK 
w Kielcach. 
Ponadto Zespół Caritas opiekuje się rabatkami wzdłuż ogrodzenia cmentarza, a także kwia-
tami w donicach przy kościele.  
Ofiary ze skarbony Caritas – 436,82 zł / Datki ze skarbonek wielkopostnych – 862,00 zł / 
Wszystkim darczyńcom i osobom wspierającym serdecznie dziękujemy za pomoc i współ-
pracę. 

Boży człowiek… - św. Weridiana (1 lutego) 
Weridiana urodziła się w Castelfiorentino w Toskanii. Zamieszkała przy kapliczce św. 
Antoniego Pustelnika, gdzie przez 34 lata jako pustelnica wiodła żywot pełny pokuty ku 
zbudowaniu całego miasteczka. Posiłek przyjmowała tylko raz na dzień - najczęściej  
w postaci chleba i wody. Dla powiększenia owoców duchowych zapisała się do 
pustelniczego zakonu Wallombroza. Sława jej świętości dotarła do samego św. Franciszka z 
Asyżu, który osobiście ją odwiedził (1221), a zbudowany jej umartwionym życiem, jako 
jedną z najpierwszych przyjął w charakterze tercjarki III Zakonu. Weridiana mogła więc 
korzystać ze wszystkich przywilejów, jakie Stolica Apostolska udzieliła wówczas zakonowi 
franciszkańskiemu. Weridiana zmarła 1 lutego 1242 roku. 

Modlitwa… 
Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, córki świętych Anny i Joachima. Patrz z miło-
ścią na dziadków na całym świecie. Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla Kościo-
ła i dla całego społeczeństwa. Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż będą dla 
swojej rodziny mocnymi filarami wiary ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości rodzi-
ny, żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych. Spraw, by jako nauczyciele mądrości  
i odwagi przekazywali przyszłym pokoleniom owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludz-
kich i duchowych. Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu doceniać obecność i rolę 
dziadków. Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze znajdowali 
szacunek i miłość. Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowani przez wszystkie lata 
życia, jakimi ich obdarzasz. Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie otaczaj opieką 
dziadków, bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki, i niech za sprawą Twoich modlitw 
wszystkie rodziny spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na wszyst-
kich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez końca. Amen! 
                                                                       /modlitwa papieża Benedykta XVI za dziadków/  

Czy wiesz, że… 
Do 1234 r. kościoły lokalne mogły wynosić świętych na ołtarze. Dopiero papież Grzegorz IX 
zastrzegł to prawo biskupom Rzymu. Papież Sykstus IV wprowadził podział na świętych 
(czyli kult w całym kościele) i błogosławionych (kult lokalny) Martyrologium Romanum  
z 2004 wymienia 13539 świętych i błogosławionych. Co ciekawe z imion znamy jedynie 
6588 świętych, czas i historia nie zachowały dla nas imion 6881 osób zostały tylko ślady ich 
życia na tej ziemi. Papież Franciszek ogłosił światu więcej świętych niż wszyscy papieże od 
421 lat. Za jego pontyfikatu przybyło 898 nowych świętych - nowych patronów naszej parafii 
(w 2013 r. na jednej uroczystości Franciszek ogłosił świętymi aż 800 męczenników z Otran-
to zabitych przez Turków w 1489 r.). 

Zamyśl się… 
„Istnieją dwa równe i przeciwne sobie błędy, które mogą być po-
pełnione przez ludzkość odnośnie demonów. Pierwszy, to niewia-
ra w ich istnienie. Drugi, to wierzyć i być aż zanadto i niezdrowo 
nimi zainteresowanym”                                   /Clive Staples Lewis/  

Uśmiech 
- Dlaczego słoń ma trą-
bę? 
- Żeby się tak gwałtow-
nie nie zaczynał. 

Coś dla ducha… 
„Nie bać się” 

Powiedział Jezus: „Niech się nie trwoży serce wasze”. Jak często jednak dzieci boją się. Bo-
ją się zastrzyku, szczepionki. Pewna dziewczynka bała się burzy. Wystarczyło, że tylko raz 
zagrzmiało, a ona już chowała się pod stół. Inna bała się każdego dużego psa. Jeszcze inna 
w czasie wakacji bała się indyka. Znam dzieci, które boją się dyktanda z języka polskiego. 
Pani dyktuje słowo chrabąszcz, a wszystkich oblatuje strach. Jak napisać: czy „ch”, „h”, czy 
„rz”, czy „sz”, a może „ą”, może „on”? Pewien chłopiec bał się pani higienistki, ponieważ miał 
jedno ucho brudne.                                                                                     /ks. J. Twardowski/ 

 


