
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 04.01 Dzień Powszedni  
700 1) + Stanisława Zygadło zam. brat Józef 
     2) + Mieczysława Rabieja 
1600 w int. rodzin kolędowych 

Wtorek 05.01 Bł. Marceliny Darowskiej (wsp.) - RELIKWIE 
700 1) + Jadwigę Pawłowską zam. córka z zięciem 
     2) w intencji Genowefy Rabiej o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i Boże błogosła-
wieństwo  
1600 w int. rodzin kolędowych 
Środa 06.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego 
800 + Leokadię (1 r. śm.), Edwarda Pyk 
1000 + Stanisława, Władysławę, Stanisława, Henryka, Mariannę Jędrochów 
1200 + Antoniego, Stefanię Danutę, Agatę Nosek i zm. z r. Sikorskich i Orzechowskich 
1600 + Tadeusza, Genowefę, Wiesława Januszek, Mariannę Kubicką 
Czwartek 07.01 Dzień Powszedni   
1600 1) + Jadwigę Pawłowską zam. wnukowie 
        2) w int. rodzin kolędowych 
1800 + Cecylię (8 r. śm.) i Henryka Kmiecika 
Piątek 08.01 Dzień Powszedni 

 

700 1) + Anielę i Władysława Wojdów 
     2) + Stanisława Zygadło od brata Zdzisława 
1600 w int. rodzin kolędowych 
Sobota 09.01 Dzień Powszedni  
700 1) + Henrykę Brzozę od wnucząt Marcina, Edyty, Agnieszki z rodzinami 
      2) + Stanisława Zygadło od siostry Heleny 
1600 w int. rodzin kolędowych 
Niedziela 10.01 Święto Chrztu Pańskiego 
800 + Dariusza Machulskiego (8 r. śm.) 
1000 + Józefa Zaleśnego  
1200 Msza Święta 
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 
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 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
3 stycznia 2021 r. Nr 6 (632) 

 

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 sta-
ło. W Nim było życie, a ży-
cie było światłością ludzi,  
a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie 
ogarnęła. Była światłość 
prawdziwa, która oświeca 
każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi. Na świe-
cie 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 przy-
jęli, dało moc, aby się stali 
dziećmi Bożymi, tym, któ-
rzy wierzą w imię Jego – 
którzy ani z krwi, ani z żą-
dzy ciała, ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili.  
A Słowo stało się ciałem  
i zamieszkało wśród nas.  
I oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 
 

 Niech Cię Boże poznają wszystkie narody, 
niech cześć Ci oddadzą wszystkie ludy! 

 
 
 

Modlitwa… 
Boże, który przez przykład życia bł. Marceliny Darowskiej ukazałeś wzór pełnego odda-
nia się i zawierzenia Tobie Samemu, spraw łaskawie, by Kościół cieszył się jej wyniesie-
niem do grona świętych, a przez to coraz głębiej odkrywał piękno powszechnego powo-
łania do świętości. Za jej wstawiennictwem udziel i nam łaski..., o którą pokornie prosimy. 
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Błogosławiona Marcelino, módl się za nami! 
 



A w parafii… 
▪ 31 grudnia w Sylwestra odeszła do wieczności + Genowefa Prędotka z Kowali. Pogrzeb 
planowany jest na jutro - w poniedziałek na godz. 13 00. 
▪ Dzisiaj po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie Róż Różańcowych. Intencja modlitewna: 
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami  
z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich. 
▪ W najbliższą środę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – potocznie: Trzech Króli. 
W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. będą sprawowane jak w każdą 
niedzielę. Po każdej Mszy św. nastąpi błogosławieństwo wody, kredy i kadzidła. Wszystkich 
zachęcamy do oznaczenia drzwi swoich domów pobłogosławioną kredą literami 
„K+M+B+2021” jako znak przynależności rodziny do Chrystusa. Litery te nawiązują do prze-
kazanych przez tradycję imion trzech mędrców (Kacper, Melchior, Baltazar), choć tak na-
prawdę nie są one wymieniane w Biblii. Można również oznaczyć drzwi literami 
„C+M+B+2021”, które stanowią skrót od łacińskiej sentencji „Christus Mansionem Benedi-
cat”. Oznacza ona: „Niech Chrystus błogosławi ten dom”. Obydwa napisy są świadectwem 
przynależności rodziny do Chrystusa. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne może być 
dla chwiejących się w wierze świadectwo ludzi przyznających się do Chrystusa. 
▪ W czwartek - pierwszy czwartek miesiąca. sza św. wotywna o Jezusie Chrystusie Najwyż-
szym Kapłanie. Będziemy się modlić o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. 
Msze św. o godz. 16.00 i 18.00. 
▪ 31 grudnia w Sylwestra podczas sprawozdania kończącego rok kalendarzowy podałem 
statystykę naszej parafii: Chrzest – 26, I Komunia św. – 38, Bierzmowanie – 30, Sakrament 
małżeństwa – 11, Pogrzeby – 36. 
▪ Dziękuję za składane ofiary zarówno podczas modlitwy z racji kolędy jak i przy innych 
okazjach. 
▪ W przyszłą niedzielę przypada Święto Chrztu Chrystusa. Będzie to również druga, gospo-
darcza niedziela miesiąca. 
▪ Odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą odbywają się w tym roku w zmienionej formie. 
W tym tygodniu zapraszamy na Mszy św. o godz. 16.00 sprawowanej w intencji mieszkań-
ców Kowali: 
- w poniedziałek: - Kowala Mała; 
- we wtorek: - Kowala od nr 1 - 19; 
- w czwartek: - Kowala od nr 20 - 51; 
- w piątek: - Kowala od nr 52 - 74; 
- w sobotę: - Kowala od nr 75 do 86. 
Podział ma jedynie charakter organizacyjny. Jeśli zaproponowany termin nie jest odpowied-
ni, można wziąć udział w innym dniu. Po Mszy św. będzie okazja do wspólnego kolędowa-
nia przy żłóbku, aby wypraszać dla ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Chętnych 
zapraszam do odwiedzenia nowej plebanii. Odwiedzenie rodzin, które zgłosiły indywidualne 
kolędowanie nastąpi w niedzielę 10 stycznia w Kowali, a w Brzezinach 17 stycznia po Mszy 
św. o godz. 16.00. 

Czy wiesz, że… 
1) Św. Paweł VI papież kiedy dowiedział się, że czerwone brygady porwały premiera Aldo 
Moro próbował wszelkich sił negocjacyjnych z porywaczami aby uwolnić premiera, kiedy 
żadne propozycje nie przynosiły efektu zaproponował porywaczom, że sam odda się w ich 
niewolę i będzie gotowy oddać życie pod warunkiem, że wypuszczą premiera i pozwolą mu 
wrócić do rodziny. Porywacze jednak nie zgodzili się na propozycje papieża. Premiera 
zamordowano 9 maja 1978 r. Zostawił żone i czwórkę dzieci. 
2) 4 jezuitów przeżyło atak atomowy na Hiroszimę jednym z nich był pochodzący z Polski 
ks. Hubert Cieślik SJ  
3) Osoby odznaczone Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego mają prawo wjechać do 
Bazyliki św. Piotra na koniu. Nie odnotowano jednak takiego przypadku w historii. 

Boży człowiek… - bł. Alan de Solminihac (3 stycznia) 
Alan urodził się 25 listopada 1593 r. w zamku rodzinnym w Belet we Francji. Mając 26 lat 
wstąpił do augustiańskich kanoników regularnych w opactwie w Perigeux we Francji.  
W 1623 r. został przełożonym opactwa. W 1636 r. został mianowany biskupem Cahors. 
Pełnił tę posługę aż do śmierci. Kontynuował dzieło odnowy klasztorów i ewangelizował 
parafian. Założył seminarium duchowne, fundował przytułki. Przywrócił tradycyjną 
pobożność i szerzył kult Eucharystii. Na wzór św. Karola Boromeusza wcielał w życie 
reformy Soboru Trydenckiego. Zmarł 31 grudnia 1659 r. w Mercues we Francji. 

Zamyśl się… 
„Gromienie diabła jest rzeczą ludzi wielkich, 
tych, co mają moc. My, słabi, możemy tylko 
uciekać się do Imienia Jezus".          /Św. Antoni/  

Uśmiech 
- Co powiedział Bóg po stworzeniu męż-
czyzny? 
- Stać mnie na więcej. 

Coś dla ducha… 
„Czwarty Król” 

Istnieje pewna stara rosyjska legenda opowiadająca o czwartym królu, który wyruszył 
w drogę razem z trzema innymi. Ów czwarty król zabrał ze sobą jako prezent dla królew-
skiego Dzieciątka trzy błyszczące, szlachetne kamienie. Był najmłodszym spośród czterech, 
żadnemu zaś z nich nie płonęła w sercu tak głęboka tęsknota, jak właśnie jemu. Podczas 
drogi usłyszał nagle szlochanie dziecka. W kurzu zobaczył „leżącego chłopczyka, bezbron-
nego, nagiego i krwawiącego z pięciu ran. Tak niezwykłe było to dziecko, tak delikatne  
i bezbronne, że serce młodego króla napełniło się litością”. Podniósł je i zawrócił do wioski, 
którą właśnie zostawili za sobą. Tam nikt nie znał dziecka. Poszukał opiekunki i przekazał 
jej jeden ze szlachetnych kamieni, by w ten sposób zabezpieczyć życie dziecka. Udał się 
następnie w dalszą wędrówkę. Gwiazda wskazywała mu drogę. Bezbronne dziecko uczyniło 
go niezmiernie wrażliwym na nędzę świata. Przechodził przez miasto, w którym naprzeciw 
niego wyszedł orszak pogrzebowy. Umarł ojciec rodziny. Matka i dzieci miały być sprzedane 
do niewoli. Król przekazał im drugi drogocenny kamień. Gdy tak wędrował, nie widział już 
gwiazdy. Dręczył się wątpliwościami, czy też nie stał się niewierny wobec swojego powoła-
nia. Jednak wtedy raz jeszcze zajaśniała na niebie gwiazda. Wędrował za nią poprzez obcą 
krainę, w której szalała wojna. W pewnej wiosce żołnierze zgromadzili razem wszystkich 
mężczyzn by ich zabić. Wtedy król wykupił ich trzecim szlachetnym kamieniem. Ale teraz 
nie dostrzegł już więcej gwiazdy. Ogołocony ze wszystkiego kroczył przez krainę i pomagał 
ubogim ludziom. Przybył do pewnego portu w chwili, gdy ojciec rodziny jako wioślarz na 
jednej z galer miał odpokutować za swoją winę. Król zaofiarował samego siebie i pracował 
przez wiele lat jako wioślarz na galerze. Wtedy w jego sercu ponownie wzeszła gwiazda. 
„Wkrótce przeniknęło go wewnętrzne światło i ogarnęła go spokojna pewność, że mimo 
wszystko jest na właściwej drodze”. Niewolnicy i panowie odczuwali to niezwykłe światło 
owego człowieka. Został wypuszczony na wolność. We śnie znowu zobaczył gwiazdę i usły-
szał głos: „Pospiesz się! Pospiesz!” Wstał w środku nocy. Wówczas zajaśniała gwiazda  
i doprowadziła go do bram wielkiego miasta. Z tłumem ludzi został zapędzony na wzgórze, 
na którym stały trzy krzyże. Ponad środkowym krzyżem jaśniała gwiazda. „Wtedy spotkało 
go spojrzenie Człowieka, który wisiał na tym krzyżu. Człowiek ten musiał odczuwać wszyst-
kie cierpienia, wszystkie utrapienia świata, tak niezwykłe było jego spojrzenie. Ale też litość  
i bezgraniczną miłość. Jego ręce, przybite do krzyża gwoździami, były boleśnie wykrzywio-
ne. Z tych udręczonych rąk rozchodziły się promienie. Jak błysk przemknęła myśl: tutaj jest 
cel, do którego pielgrzymowałem przez całe życie. Ten Człowiek jest Królem ludzi i Zbawie-
niem świata, na którym oparłem swoją tęsknotę, którego spotkałem we wszystkich utrudzo-
nych i obciążonych”. Król opadł pod krzyżem na kolana. W jego otwarte ręce spadły wten-
czas trzy krople krwi. Były bardziej lśniące niż szlachetne kamienie. Gdy Jezus umarł  
z okrzykiem na ustach, umarł też król. „Jego twarz jeszcze w śmierci była zwrócona w kie-
runku Pana i błyszczała jak promieniejąca gwiazda”. 

 


