
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 21.12 Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię Obarzanek i zm. z rodziny  
1700 + Stanisława, Czesławę Machulskich, Stefana i Zofię Dziewięckich  
Wtorek 22.12 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stanisławę i Władysława Kowalskich z int. Kółka Róż Różańcowych Św. Kata-
rzyny Labore z Brzezin 
        2) + Grzegorza Krzyszkowskiego od szwagra Tomasza z r. 
1700 + Kazimierę Janaszek od uczestników pogrzebu  
Środa 23.12 Dzień Powszedni   
1600 W 5 r. ślubu Moniki i Adama Graczkowskich  
1700 + Grzegorza Krzyszkowskiego od szwagierki Urszuli z r. 
Czwartek 24.12 Dzień Powszedni   
2400 + Aleksandrę Zacharz 

Piątek 25.12 Uroczystość Narodzenia Pańskiego  
800  za Parafię  
1000 + Genowefę, Bolesława, Romana Dominiczaków  
1200 + Wiesława, Genowefę, Tadeusza Januszków, Irenę, Mieczysława, Jerzego Grusz-
czyńskich zam. Danuta  
1600 + Bolesława (r.  śm.), Józefa Kubickich, Mariana, Janinę Pobocha, Lecha Zawadzkie-
go z int. r. 
Sobota 26.12 Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika 
800 + Zofię, Jana Woźniczko, Szczepana, Antoninę Rutkowskich, Zofię i Fryderyka Woź-
niczko  
1000 + Henryka Bębacza zam. r.  
1200  + Zofię Wawrzeńczyk z int. Damiana Z.  
1600 + Stefanię i Władysława Kowalskich, Annę, Józefa Michnickich, Zofię i Zbigniewa 
Łach, Mariana Bosko i zm. z r. Kowalskich, Zawadzkich, Michnickich, Pasków  
Niedziela 27.12 Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
800 + Tomasza, Adama, Mariannę, Mariana Kubickich, Genowefę i Edwarda Władyszew-
skich  
1000 + Jadwigę (r. śm.), Józefa, Magdalenę Kowalską  
1200  za Parafię  
1600 + Krystynę Kasperek, Zdzisława, Genowefę, Stanisława, Bogdana Szałasów  
 

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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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16  /  Rz 16, 25-27 
Ewangelia: Łk 1, 26-38 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi 
imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na 
imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź 
pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławio-
na jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się 
na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to po-
zdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto po-
czniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Je-
zus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na 
wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to 
Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje 

Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto 
również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu 
ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Ma-
ryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł 
od Niej Anioł. 

Kazanie espresso… 
Przychodzą nam na myśl pobożne idee. Pragniemy je jak najszybciej wprowadzać w życie, 
ale to się nie udaje. Tak i Dawid pragnął rzeczy dobrej – wzniesienia świątyni Bożej. Choć 
pierwotnie poparł go nawet prorok Natan – Bóg nie dopuścił do jej realizacji. Nasze pra-
gnienie może być dobre, lecz jego wykonanie może się okazać niemożliwe. Jeżeli niezależ-
nie od naszych wysiłków nie zdołamy wprowadzić w życie – nie martwmy się tym. Bogu by-
ła miła sama święta myśl, a w zbudził ją w nas być może po to, by dobre idee przenikały 
nasz umysł, rozpalały tęsknotę za doskonałością. To też ma głęboki sens. Mówią: „piekło 
wybrukowane jest dobrymi chęciami” – to kłamstwo. Chyba demon je wzbudził, by nas 
zniechęcić do dobrych idei. Czyńmy wszystko, by realizować wszelkie dobro, ale gdy pięk-
na i dobra idea okaże się niemożliwa do zrealizowania, cieszmy się, że mogliśmy ją kon-
templować. Dzięki temu stajemy się coraz bardziej otwarci na dobro, coraz pełniej możemy 
je postrzegać.                                                                                                        /o J. Bocian/ 

Sprawiedliwy niech zejdzie z obłoków! 
 
 
 

Extra… 
× 20.12.1602 - Biskup Bernard Maciejowski erygował seminarium krakowskie. 
× 20.12.1938 - Została uruchomiona kolej linowo-terenową na Gubałówce. 
 



A w parafii… 
▪ W minionym tygodniu w środę odbył się pogrzeb + Zofii Wawrzeńczyk z Brzezin. Módlmy 
się: "Wieczny odpoczynek...". 
▪ Można jeszcze w zakrystii zgłaszać chorych, którzy nie byli na Mszy św. rekolekcyjnej. 
Będą zaopatrzeni jutro - w poniedziałek 21 grudnia od godz. 9 00, lub w umówionym termi-
nie z sakramentami: spowiedzi, Komunii św. i Namaszczenia chorych. 
▪ W czwartek 24 grudnia Wigilia Narodzenia Pańskiego kończy okres Adwentu. W tym dniu 
nie będzie popołudniowej Mszy św. Zadbajmy o chrześcijańskie przeżywanie wieczoru wigi-
lijnego i świąt Bożego Narodzenia. Pielęgnujmy tradycyjne zwyczaje wigilijne; dzielenie się 
opłatkiem, wspólna modlitwa, fragment Ewangelii i śpiew kolęd. Zachowajmy zwyczaj spo-
żywania potraw postnych. 
▪ W Noc Bożego Narodzenia o godz. 23.30 zapraszamy na Nowennę do Dzieciątka Jezus, 
a o 24.00 na Pasterkę. Taca z pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia SOS. 
▪ Msze św. w Uroczystość Narodzenia Pańskiego i  w święto św. Szczepana będą sprawo-
wane jak w każdą niedzielę. Taca z 26 grudnia przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II. W święto św. Szczepana na Mszy św. o godz. o 12.00 poświęcimy owies. 
▪ W przyszłą niedzielę  - Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 
▪ Jeśli ktoś jeszcze nie zaopatrzył się w opłatki, to można to uczynić w zakrystii. 
▪ W związku z obostrzeniami odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą, nie odbędą się 
w formie tradycyjnej. Pragniemy spotkać się z naszymi Parafianami na Mszy św. o godz. 
16.00 sprawowanej w intencji wyznaczonych rodzin. Po Mszy św. będzie okazja do wspól-
nego kolędowania przy żłóbku, aby wypraszać dla ich domów i rodzin Boże błogosławień-
stwo. Chętnych zapraszam do odwiedzenia nowej plebanii. Kolejność kolędy zostanie za-
chowana według identycznego porządku jak w ubiegłych latach. Szczegóły znajdują się  
w Sanctusie i na tablicy ogłoszeń. Istnieje możliwość tradycyjnego odwiedzenia rodziny  
w domu po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii lub kancelarii do najbliższej niedzieli. 
▪ Zapraszamy na czuwanie o dowolnej porze przed Najświętszym Sakramentem podczas 
całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu w kolejnym miesiącu od godz. 17.00  
w 1 piątek stycznia do 16.00 w sobotę 2 stycznia. Dla celów organizacyjnych, jeśli ktoś mo-
że, prosimy do zadeklarowania czuwania o określonej godzinie wpisując się na listę znajdu-
jącą się w naszym kościele za ławkami. 
▪ Zapowiedzi: Makówka Mariusz z naszej Parafii i Misztal Anna z Parafii w Lisowie. Zapo-
wiedź 1. Jeśli ktoś zna przeszkody mogące zaistnieć między tymi osobami jest zobowiązany 
do powiadomienia duszpasterzy. 
▪ Dziękuję panom Tomaszom za piękny montaż mebli kuchennych na nowej plebanii. 
▪ Dziękuję za wywiezienie pozostałości z cmentarza ze śmietnika organicznego i z odpada-
mi chemicznymi. 
▪ Dziękuję za ofiarowane materiały, oddelegowane firmy i wykonane prace przy miejscach 
parkingowych dla rowerów: Sołtys Brzezin - Ryszard Znój, Tadeusz Węgrzyn, Andrzej No-
sek, Antoni Kobyłecki, Łukasz Znój z Nidy. Szczególne podziękowania należą się dla Firmy: 
"Czester" Czesław Ślusarczyk, "Zielony Punkt" Paweł Machulski, "Eurobruk" Andrzej Malic-
ki, "Magnum" Krzysztof Kubicki. Wywóz śmieci: Sołtys Brzezin, Andrzej Nosek, Tadeusz 
Węgrzyn, Józef Kowalski, Stachura Waldemar, Kruk Marek, potężny samochód Tomasz 
Wojcieszyński, i załadunek Krzysztof Znój z Nidy. 
▪ Dziękuję za składane ofiary. 

śp. Zofia Wawrzeńczyk (1932-2020) 
W ubiegłym tygodniu odeszła do Pana śp. Zofia Wawrzeńczyk, zasłużona mieszkanka wsi 
Brzeziny, wieloletnia działaczka społeczna, przewodnicząca Gminnego Koła Gospodyń 
Wiejskich, radna 4 kadencji, wieloletnia członkini chóru parafialnego.  
Niech dobry Bóg przyjmie ją w swoje miłosierne ramiona i ucałuje, tak jak ona z szacunkiem 
i miłością całowała upieczony przez siebie chleb, którym później się dzieliła. 

Boży człowiek… - św. Anastazja (25 grudnia) 
Anastazja urodziła się w Rzymie w połowie III w. Była córką 
poganina i chrześcijanki. Miała męża okrutnika, który jej 
życie zamienił w pasmo udręk. Po jego śmierci zajęła się 
pomocą uwięzionym chrześcijanom. Opłacała strażników 
więziennych, żeby uzyskać dostęp do więzionych i niosła 
taką pomoc, jaka była dostępna. Kierownikiem duchowym 
Anastazji był św. Chryzogon, który z polecenia cesarza 
Dioklecjana został uwięziony i skazany na śmierć za 
wyznawanie wiary. Wyrok został wykonany w 303 r.  
w Akwilei. Anastazja towarzyszyła Chryzogonowi do 
ostatnich chwil. Wtedy również i ona została uwięziona  
i wtrącona do więzienia w Sirmium (Dalmacja, obecnie 
Sremska Mitrovica). Po wielu torturach, które zniosła bez 
słowa skargi, została skazana na śmierć. Z rozkazu 
sędziego wysłano Anastazję dziurawym statkiem na pełne 

morze, jednak ku zdumieniu wszystkich statek nie poszedł na dno. Skazano ją więc na 
śmierć przez spalenie; wyrok wykonano w Sirmium w 304 r. Imię Anastazji wymienia się  
w Kanonie Rzymskim. Jest patronką wdów i męczennic. 

Zamyśl się… 
„Nie pozwól aby Twoje czyny prze-
czyły twoim słowom. Żeby ktoś nie 
powiedział: Dlaczego nie praktyku-
jesz tego, co głosisz?” /Św. Hieronim/  

Uśmiech 
Policjant zatrzymuje kierowcę i mówi: 
- Już po raz drugi upominam pana, że jadąc, gubi 
pan towar. Na to kierowca: - A ja po raz drugi mówię 
panu, że jest gołoledź, a ja jadę piaskarką. 

Kolęda 2020/2021: 
28.12.2020 r. poniedziałek: Zbrzańskie Chałupki, Nida Lurowizna i Nida Łaziska. 
29.12.2020 r. wtorek: Nida nr 28-74. 
30.12.2020 r. środa: Brzeziny - blok kolejowy i Nida nr 1-27. 
02.01.2021 r. sobota: Podwole i Brzeziny ul. Dolomitowa. 
04.01.2021 r. poniedziałek: Kowala Mała. 
05.01.2021 r. wtorek: Kowala nr 1-19.            
07.01.2021 r. czwartek: Kowala nr 20-51. 
08.01.2021 r. piątek: Kowala nr 52-74. 
09.01.2021 r. sobota: Kowala nr 75-86. 
11.01.2021 r. poniedziałek: Kowala nr 87-92. 
12.01.2021 r. wtorek: Kowala ul. Brzezińska, ul. Szafirowa, Turkusowa i pozostałe. 
13.01.2021 r. środa: Brzeziny ul Wrzosowa 
14.01.2021 r. czwartek: Brzeziny ul. Nad Zalewem, Perłowa, Bajkowa, Przemysłowa, Sar-
nia, Nidziańska. 
15.01.2021 r. piątek: Brzeziny ul. Chęcińska nr 68-110 i Brzeziny ul. Chęcińska nr 63-113 
16.01.2021 r. sobota: Brzeziny ul. Chęcińska nr 112-150 i nr 117-149 
18.01.2021 r. poniedziałek: Brzeziny ul. Chęcińska nr 152-188 i nr 151-191 
19.01.2021 r. wtorek: Brzeziny ul. Chęcińska nr 194-236 i nr 193-239 
20.01.2021 r. środa: Brzeziny ul. Chęcińska nr 238-282 i nr 247-285 
21.01.2021 r. czwartek: Brzeziny ul. Chęcińska nr 360-334 i nr 284-332 
22.01.2021 r. piątek: Brzeziny ul. Chęcińska nr 460-424 i nr 447-405 
23.01.2021 r. sobota: Brzeziny ul. Chęcińska nr 422-398 i nr 403-345 
25.01.2021 r. poniedziałek: Brzeziny ul. Chęcińska 394-362 i 341-301 oraz ul. Dworcowa 
26.01.2021 r. wtorek: Brzeziny - Osiedle za Torami 
27. 01.2021 r. środa: Brzeziny - Osiedle Podlesie wraz z ul. Szkolną i Sportową. 

 


