
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    01.02 Dzień Powszedni01.02 Dzień Powszedni01.02 Dzień Powszedni01.02 Dzień Powszedni    
1600

 Na roczek dla Joanny i druga rocznica urodzin Antoniny o zdrowie i błogosławień-

stwo z int. dziadków 

Wtorek 02.02 Ofiarowanie Pańskie (święto)02.02 Ofiarowanie Pańskie (święto)02.02 Ofiarowanie Pańskie (święto)02.02 Ofiarowanie Pańskie (święto)    
800

 1) + Marianna Piotrowskiego (10 r. śm) z int. Piotrowskiej z dziećmi 

   2) + Stanisława Kopacza (3 r. śm) z int. żony 

1200
 + Mariannę, Andrzeja, Tadeusza Pawła, Teresę Wiejasów, +Józefa Zychowicza, Ste-

fanię Gruszczyńską z int. rodziny 

1530
 + Genowefę, Edwarda Stanisława Bisagów z int. syna z rodziną 

Środa 03.02 Dzień Powszedni03.02 Dzień Powszedni03.02 Dzień Powszedni03.02 Dzień Powszedni    
1600 + Helenę, Leona Gruszczyńskich z int. syna Edwarda z rodziną 

Czwartek    04.02 Dzień Powszedni04.02 Dzień Powszedni04.02 Dzień Powszedni04.02 Dzień Powszedni    
1600

 + Ignacego, Marię Madysiów, Jana Podsiadło, + Jana Golę, Anielę, Antoniego Golów 

z int. rodziny  

Piątek 05.02 Św. Agaty, dzi05.02 Św. Agaty, dzi05.02 Św. Agaty, dzi05.02 Św. Agaty, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)ewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)ewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)ewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)    
1600

 + Mikołaja, Katarzynę Brzozów, Janinę Krajewską, Błażeja Krajewskiego z int. Brzo-

zów  

Sobota    06.02 Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy (wsp. obowiązk06.02 Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy (wsp. obowiązk06.02 Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy (wsp. obowiązk06.02 Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy (wsp. obowiązkoooowe)we)we)we)    
1530

 Do SPJ i MB dziękczynna o zdrowie i dalsze bł. w życiu dla Kazimiery i Józefa Pro-

kopów z int. rodziny  

1600
 Do SPJ i MB w 35-tą rocznice ślubu Heleny i Edwarda Nowaków z int. dzieci  

Niedziela 07.02 V Niedziela Zwykła07.02 V Niedziela Zwykła07.02 V Niedziela Zwykła07.02 V Niedziela Zwykła    
800

 + Marię Więcek ( 4 r. śm) z int. Więcka z dziećmi 

1000
 + Mieczysława Kija (r. śm) z int. rodziny 

1200
 1) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 60-tą rocznicę ślubu 

Władysława i Heleny Bentkowskich z int. dzieci 

 2) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 40-tą r. ślubu Teresy  

i Czesława Władyszewskich z int. synów 

1530
 + Juliana Gruszczyńskiego, + Annę, Augustyna Mieczysława Gruszczyńskich z int. 

Cudzikowej. 
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IV Niedziela Zwykła 
31 stycznia 2010 r. 

Nr 10 (62) 
2 lutego 

Matki Bożej  
Gromnicznej 

 

Maryjo osłoń nas od gromów, 

od nieszczęść i potęgi zła. 

Niech szatan nie szkodzi nikomu, 

niech chroni nas opieka Twa. 
 

Maryjo, Ty ciemności mroki 

rozpraszasz światłem Chrystusa, 

rozświetlaj także moje kroki, 

do walki w grzesznych pokusach. 
 

/Maria Borcz/ 

 

Komentarz… 
Oddalił się, ale nie porzucił. Powracał 
wiele razy. Często postępujemy tak, jak-
byśmy chcieli pozbyć się Pana Jezusa. 
Ile razy do nas powraca z łaską spowie-
dzi, żalu, komunii. /ks. Jan Twardowski/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Jr 1,4-5.17-19    /     1Kor 12,31 – 13,13     Ewangelia:      Łk 4,21-30 
„Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy 
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku 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 wydarzyło się, jak 
słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden 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 proroka Elizeusza,  
a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w sy-
nagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż 
na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy 
pośród nich oddalił się.” 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 

Ekstra… 
× 2 lutego – Dzień Świstaka 
× 6 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 

nr tel. ks. Proboszcz 041 311 42 59,  ks. Wikariusz 041 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 



A w parafii… 
▪ Podczas wizyty duszpasterskiej nasi kapłani zebrali 42 tys. na dalsze prace renowatorskie 
przy kościele. Dzięki tej kwocie możliwe będzie pomalowanie wnętrza kościoła już w tym ro-
ku. Niech Bóg wynagrodzi wszelkim darczyńcom. 
▪ W ubiegłą niedzielę w naszej parafii zbierane były pieniądze na ofiary trzęsienia ziemi na 
Haiti. Dziękujemy wszystkim za wsparcie. Uzbieraliśmy wspólnie 2 007 zł. 
▪ 2 lutego odbędzie się poświęcenie świec i modlitewników dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej. 
▪ W pracowni konserwatorskiej w Krakowie odnawiane są obecnie ambona, feretron z obra-
zem Wszystkich Świętych oraz feretron z obrazami św. Barbary i św. Marii Magdaleny a tak-
że zegar, figura św. Józefa oraz drewniana szafa spod figury. 
▪ 5 lutego przypada pierwszy piątek miesiąca. Zapraszamy na spowiedź i Eucharystię 

Intencja różańcowa na luty:  
Ogólna - Za wszystkich ludzi nauki i 
kultury, aby poprzez szczere poszu-
kiwanie prawdy mogli dojść do po-
znania jedynego prawdziwego Boga  
Misyjna - Aby Kościół, świadomy 
swojej tożsamości misyjnej, starał 
się wiernie naśladować Chrystusa  
i głosić Jego Ewangelię wszystkim 
narodom. 
 

W poszukiwaniu… 
 

Światło ma bogatą sym-
bolikę. Jednym z pod-
stawowych znaczeń jest 
Chrystus, który przez 
swoje przyjście na świat 
rozjaśnił mroki ciemności. Również 
gromnica, którą tradycyjnie święci-
my 2 lutego ma taki sens. Może nie-
którzy traktują to jako zabobon star-
szych ludzi, ale… Każdego z nas 
czeka taka sama droga, a ta prosta 
woskowa świeca ma nam towarzy-
szyć od chrztu do momentu śmierci. 
Teraz może patrzymy na to z przy-
mrużeniem oka. Gdy jednak poczu-
jemy oddech śmierci z wiarą weź-
miemy gromnicę do dłoni, aby roz-
jaśniła ciemności lęku. Oby Maryja 
zaprowadziła nas wówczas do 
Światłości – Jezusa.                   /KP/ 

Bliżej Eucharystii… 
AKOLITKI - Tak często nazywa-
ne są świece, które dwóch mini-
strantów niesie obok Krzyża 
podczas procesyjnego wejścia 
na początku Mszy świętej. Świe-
ce te używane są później pod-
czas czytania Ewangelii a także 
podczas Liturgii Eucharystycznej. 
KOCIOŁEK – jest to naczynie liturgiczne, które  
z zewnątrz wygląda jak wiaderko, posiada metalowy 
uchwyt. W czasie liturgii służy do przenoszenia wody 
święconej podczas aspersji. 
KROPIDŁO – jest to przedmiot liturgiczny służący do 
obrzędu aspersji. Niejako wyróżniamy dwa rodzaje 
kropideł (służą one do tego samego, mają jednak nie-
co inny wygląd). Pierwsze z nich składa się z uchwytu, 
na którego końcu znajduje się metalowa kula z małymi 
otworkami. W środku znajduje się gąbka nasączona 
wodą święconą. Ten rodzaj kropidła stosuje się np. 
podczas wizyty duszpasterskiej. Drugi rodzaj posiada 
na końcu zamiast kuli, włosie. Drugi rodzaj kropidła 
częściej występuje podczas pokropienia wiernych w 
kościele. Kiedy kapłan kropi wiernych wodą święconą 
to jest to przypomnienie sakramentu chrztu i świado-
mego odrzucenia zła na rzecz dobra. Gdy kapłan 
święci określone przedmioty, wówczas jest to znak że 
Bóg bierze pod opiekę ludzi, którzy będą te przedmioty 
nosić. Ministrant wody trzyma kropidło w prawej ręce, 
następnie oddaje je kapłanowi. Po skończeniu obrzę-
du pokropienia odbiera od celebransa kropidło i udaje 
się do zakrystii. 

Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego 
To szczególny czas, w którym Kościół zwraca uwagę na wszystkie te osoby, które poszły za 
głosem powołania i oddały swe życie na służbę Bogu. Rzesze sióstr zakonnych i zakonników 
każdego dnia przez swoja pracę i modlitwę wypraszają wiele łask dla innych ludzi. Niektórzy 
zastanawiają się nad sensownością takiego życia. Jednak chyba nie trzeba podważać warto-
ści jaką ma modlitwa. Uszanujmy więc osobisty wybór każdego człowieka. Nie zapomnijmy 
tego dnia o modlitwach za powołanych do życia konsekrowanego z naszej parafii.          /red./  

Boży człowiek…  -  św. Weronika (4 lutego) 
Święta Weronika to postać pojawiająca się w Ewangelii. Zasadniczy 
wątek tego opowiadania mówi o pewnej kobiecie jerozolimskiej, która 
wyszła na ulicę, by zobaczyć niosącego krzyż Jezusa, w Jego ostat-
niej drodze. Widok zbitego, osłabionego, Skazańca, upadającego pod 
ciężarem krzyża tak ją wzruszył, że nie oglądając się na nikogo, od-
ważnie przycisnęła się przez tłum i swoją białą chustą otarła Mu twarz 
skrwawioną, spoconą i ubrudzoną pyłem ulicznym, gdy upadał z krzy-
żem. Za ten miłosierny czyn otrzymała na chuście odbicie Jego bole-
snego oblicza. Grecko-rzymskie słowo vera eikon ("prawdziwy wize-
runek") dało początek imieniu Weronika.. Inne periodyki podają źródło 
imienia Weronika jako wywodzące się z języka greckiego pheronike 
czyli "niosąca zwycięstwo". Według średniowiecznej, włoskiej legendy 
chusta z wizerunkiem Chrystusa uleczyła cesarza Tyberiusza, a póź-
niej została ofiarowana papieżowi Klemensowi. Podania francuskie 
opisują życie św. Weroniki, które miało przebiegać u boku nawróco-
nego Zacheusza, a zakończyć się misją przeniesienia relikwii Marii  
z Nazaretu do Soulac. Według niektórych źródeł utożsamiana jest  
z kobietą uleczoną przez Jezusa Chrystusa z krwotoku. Jest patronką 
m. in. fotografów.  
Modlitwa: Boże spraw, abyśmy za wstawiennictwem św. Weroniki 
upodobnili się do Chrystusa w pokornym przyjęciu krzyża i cieszyli się 
w dniu Objawienia się Jego chwały. Który z Tobą żyje i króluje w jed-
ności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

Znalezione… 
„Byłem głodny, a ty założyłeś klub humanitarny, żeby dyskutować o moim głodzie. (…) Byłem 
nagi, a ty rozmyślałeś o moralności. Byłem chory, a ty klęczałeś i dziękowałeś Bogu za swoje 
zdrowie. Byłem bezdomny, a ty mówiłeś mi o duchowym schronieniu jakie wszyscy mamy  
u Boga. Byłem samotny, a ty zostawiłeś mnie samego, żeby modlić się za mnie. Czujesz się 
tak bliski Bogu, a ja wciąż jestem głodny samotny i zmarznięty…”             (Przystań! nr3/2009) 

Zamyśl się… 
„Bądź wierny so-
bie, a nie bę-
dziesz niewierny 
innym.” 

/Francis Bacon/ 

Uśmiech… 
W czasie kazania, które głosił pewien brodaty zakonnik wszyscy ludzie 
posnęli tylko jedna babcia rozczuliła się i popłakała. Po kazaniu zakonnik 
wzruszony jej wrażliwością pyta: - Co was babciu tak wzruszyło, ze aż 
się babcia popłakała? – A bo jak ojczulek tak mówił i ruszał przy tym bro-
dą, to mi się przypomniała koza, która mi zdechła dwa tygodnie temu…  

Coś dla ducha… 
„Dlaczego się boicie?” 

Żyła sobie bardzo szczęśliwa rodzina, która miała malutki domek na peryferiach. Ale pewnej 
nocy w ich kuchni wybuchł straszny pożar. Kiedy płomienie rozprzestrzeniły się, rodzice wraz 
z dziećmi wybiegli na zewnątrz. Jednak w pewnym momencie spostrzegli z przerażeniem, że 
brakowało wśród nich najmłodszego, pięcioletniego chłopca. W momencie, w którym wycho-
dzili, przeraził się trzasku ognia i dławiącego dymu, i ukrył się na strychu. Co robić? Ojciec  
i matka spoglądali na siebie zrozpaczeni, dwie siostrzyczki zaczęły krzyczeć. Rzucić się w ten 
żywioł było prawie niemożliwe… Tymczasem strażacy spóźniali się. W pewnej chwili zoba-
czyli otwierające się na górze okienko strychu, w którym pojawił się krzyczący chłopiec: -Tata! 
Tata! - Ojciec podbiegł i zawołał: -Skacz w dół! - Chłopiec widząc pod sobą tylko czarny dym  
i ogień, a słyszący jedynie głos, odpowiedział: -Tatusiu, ja cię nie widzę… - Ale ja ciebie wi-
dzę, to wystarczy. Skacz w dół! - Krzyczał ojciec. Chłopiec rzucił się w przestrzeń i opadł cały, 
i zdrowy w silne ramiona ojca, który pewnie pochwycił go w locie.                     /Bruno Ferrero/ 

 


