
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 11.01 Dzień Powszedni  
700 1) + Edwarda Wojnowskiego zam. żona Alicja  
     2) + Henrykę Brzozę od Klubu Seniora „Seniorita” z Nowin  
1600 w int. rodzin kolędowych 
Wtorek 12.01 Dzień Powszedni  
700 1) + Stanisława i Mariannę Bentkowską od swatów Szyszków  
2) W 1 r. Chrztu Św. Leona o Boże bł.  i opiekę Matki Bożej 
1600 w int. rodzin kolędowych  
Środa 13.01 św. Hilarego (wsp.) 
700 + Zdzisławę i Mieczysława Napiórkowskiego z int. brata 
1600 w int. rodzin kolędowych 
1800 1) + Tadeusza Grabowskiego zam. syn Marcin z r. 2) + Stanisława Zygadło od r. Ma-
chulskich 3)+ Teresę Rogalewską, Janinę, Stanisława Zioło i Wandę Pepasińską  4) + Sta-
nisława Bentkowskiego od r. Dziewięckich 5) + Mieczysławę Kowalską- od uczestników 
pogrzebu 6) + Kazimierza, Janinę (6 r.śm.), Bolesława, Mariana Szewczyk 7) + Mieczy-
sława Chmurę 8) + zm. z rodziny Lachów i Edwarda Dworakowskiego 9) + Wiktora Ko-
walskiego i zm. z r. Kowalskich i Ornalów 10) + Franciszkę, Józefa Kasperek (r. śm), 
Edwarda, Katarzynę, Franciszka Kołek 11) + Marię, Stanisława (r. śm) Burasów z Leszna i 
zm. z r. Burasów i Kamińskich 12) + Aleksandrę (57 r. śm.) Eugeniusza (7 r. śm.) i zm. z r. 
Węgrzynów i Hajduków 13) + Józefa Wiktora Kowalskiego i Józefa, Antoninę Wieczorek  
Czwartek 14.01 Dzień Powszedni   
700 1) + Henrykę Brzozę od Stowarzyszenia Kocham Świętokrzyskie  
     2) + Genowefę Paradowską od uczestników pogrzebu  
1600 w int. rodzin kolędowych  
Piątek 15.01 Dzień Powszedni 

 

700 1) + Janinę Słowińską od swatów z Brzezin  
     2) + Alicję Wojtyś z int. męża  
1600 w int. rodzin kolędowych  
1800 + Anielę i Franciszka Stachurów (r. śm), Reginę, Łukasza Stachurów od r. Stachurów  
Sobota 16.01 Dzień Powszedni  
700 + Edwarda Wojnowskiego zam. córka Jolanta  
1500  + Agatę Nosek (4r.śm.) 
1600 w int. rodzin kolędowych  
Niedziela 17.01 Druga Niedziela zwykła  
800 +  Karola (14 r.śm.), Sebastiana Tetelewskich, Zofię, Henryka Lach  
1000 + Jacka Genderkę od kolegi Andrzeja Malickiego i znajomych  
1200 za Parafię 
1600 + Józefa (w r. śm) i Czesława Piotrowskiego  
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 Święto Chrztu Pańskiego 
10 stycznia 2021 r. Nr 7 (633) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 55, 1-11   
                   1 J 5, 1-9 
Ewangelia:  Mk 1, 7-11 
Jan Chrzciciel tak głosił: 
«idzie za mną mocniejszy 
ode mnie, a ja nie jestem 
godzien, aby schyliwszy się, 
rozwiązać rzemyk u Jego 
sandałów. Ja chrzciłem was 
wodą, On zaś chrzcić was 
będzie Duchem Świętym». 
W owym czasie przyszedł 
Jezus z Nazaretu w Galilei i 
przyjął od Jana chrzest w 
Jordanie. W chwili gdy wy-
chodził z wody, ujrzał roz-
wierające się niebo i Ducha 
jak gołębicę zstępującego 
na Niego. A z nieba ode-
zwał się głos: «Ty jesteś 
moim Synem umiłowanym, 
w Tobie mam upodobanie». 

Kazanie espresso… 
Pierwszą z ustanowionych 
przez św. Jana Pawła II ró-
żańcowych tajemnic światła, 
poświęconych działalności 

publicznej Jezusa, jest tajemnica chrztu Jezusa w Jordanie, po którym została potwierdzo-
na tożsamość Jezusa: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym”. Chrzest jest również znakiem 
naszej tożsamości – mówi, że należymy do Chrystusa. Data przyjęcia sakramentu chrztu 
świętego jest jedną z najważniejszych dat naszego życia. Czy znam datę swojego chrztu? 
Czy żyję jak chrześcijanin? Warto w święto Chrztu Pańskiego zadać sobie pytanie: Czy mo-
ja rodzina jest środowiskiem wiary, miejscem, gdzie moja wiara się pogłębia?      

/ks. Mariusz Frukacz/ 
 

Ja ciebie chrzczę 
w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 

 
 
 

Extra… 
× 11.01.1934 – Założono Wojskowy Klub Sportowy Kielce. 
× 13.01.1683 – Została poświęcona Kaplica Królewska w Gdańsku. 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Ta niedziela koń-
czy okres Bożego Narodzenia. Jednak w naszej tradycji przedłużamy 
śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, 
zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośred-
nio wiąże się z Bożym Narodzeniem. 
▪ W środę o 18.00 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, w piątek o 18.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ Przypominam, że w tym roku nie ma tradycyjnej wizyty duszpaster-
skiej. Odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą odbywają się w tym 
roku w zmienionej formie. Chcąc spotkać się z Wami zapraszam na 

Mszę św. oraz wspólną modlitwę. W tym tygodniu zapraszamy na Mszy św. o godz. 16 00 
sprawowanej w intencji mieszkańców Kowali i Brzezin: 
- w poniedziałek: Kowala od nr 87 do 92; 
- we wtorek: Kowala ul. Brzezińska, ul. Szafirowa, Turkusowa i pozostałe na tym osiedlu; 
- w środę: Brzeziny ul Wrzosowa; 
- w czwartek: Brzeziny ul. Nad Zalewem, Perłowa, Bajkowa, Przemysłowa, Sarnia, Nidziań-
ska 
- w piątek: Brzeziny ul. Chęcińska nr 68 - 110 i Brzeziny ul. Chęcińska nr 63 - 113; 
- w sobotę: Brzeziny ul. Chęcińska nr 112 - 150 i Brzeziny ul. Chęcińska nr 117 - 149. 
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 rodzin Boże błogosławieństwo. Chętnych zapraszam do 
odwiedzenia nowej plebanii. Odwiedzenie rodzin, które zgłosiły indywidualne kolędowanie 
nastąpi dzisiaj w Kowali, a w Brzezinach w następną niedzielę - 17 stycznia po Mszy św.  
o godz. 16 00. 
▪ Dziękuję za składane ofiary zarówno podczas modlitwy z racji kolędy jak i przy innych 
okazjach. 
▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 

Czy wiesz, że… 
1) Jezus mówił trzeba językami z uczonymi i w synagodze rozmawiał w języku hebrajskim, 
na co dzień nauczał po aramejsku, ale prawdopodobnie znał też grekę, którym to językiem 
porozumiewał się z rzymskim zaborcą. 
2) Archeolodzy odkryli najstarszy znany kościół w Afryce subsaharyjskiej na terenie Etiopii, 
gdzie kiedyś było imperium Aksum. Pozostałości bazyliki odnaleziono w Beta Samati 
nieopodal morza czerwonego. Tradycja Etiopska mówi, że chrześcijaństwo dotarło tutaj w IV 
w. kiedy grecki misjonarz o imieniu Frumentius nawrócił króla Ezana. Jednak przekazynana 
historia budziła wątpliwości wśród historyków jak i do tego, że tak wcześnie dotarło tutaj 
chrześcijaństwo. Dlatego odkrycie pozwala na zmianę tego stanowiska. 
3) Z czasów sprzed COVIDU-19: Podróżom papieża Franciszka towarzyszy grupa 
dziennikarzy z całego świata jest ich około 70 osób. Po rozpoczęciu podróży papież ma 
zwyczaj iść do dziennikarzy przywitać, się z każdym osobno zamienić kilka słów. Podczas 
pielgrzymki do Maroka papież kiedy przywitał się z włoską dziennikarką i dowiedział się, że 
boli ją bark zrobił jej masaż po czym poinstruował innych jak należy taki masaż wykonywać. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Jezus wypędził kupców ze świątyni i nauczał, że nie można służyć Bogu i mamonie. Kiedy 
gospodarka traci w istocie ludzką twarz, nie posługujemy się pieniędzmy, ale stajemy się 
sługami pieniędzy. Jest to forma bałwochwalstwa, przeciwko czemu powinniśmy 
zareagować, proponując na nowo racjonalny porządek rzeczy, który prowadzi z powrotem 
do wspólnego dobra, zgodnie z którym pieniądze muszą służyć, a nie rządzić!”  
                                                                                                                    /papież Franciszek/ 

Boży człowiek… - św. Tacjana (12 stycznia) 
Martyrologium Rzymskie podaje, że Tacjana 
(Tatiana) była rzymianką i poniosła śmierć za 
cesarza Aleksandra. Martyrologium poszło za 
późnym pismem (VII w.), które zostało niemal  
w całości skopiowane z pasji męczennicy Martyny 
oraz z pasji Pryski. Zresztą wspomniane pasje także 
nie wzbudzają jakiegokolwiek zaufania i trudno 
byłoby je uznać za historyczne źródło. Trudno także 
na podstawie tych literackich pokrewieństw 
utożsamiać wspomniane męczennice, chociaż tak 
chcieli niektórzy badacze. Nie do odrzucenia jest 
natomiast hipoteza wybitnego znawcy Franchiego 
de'Cavalieri, który przypuszcza, że Tacjana rzymska 
jest identyczna z Tacjaną z Amasei, którą 
Breviarium Syriacum wspomina pod dniem 18 
sierpnia. Tę ostatnią wymienia się wśród innych 
męczennic: Filancji, Eliany i Marcjany. Są to niemal 
pura nomina, imiona, które być może zostały 

przypadkowo zgrupowane w jedno, a wcześniej sygnalizowały wspomnienia odrębne, może 
nawet inaczej lokalizowane. Stosunkowo wczesny kult Tacjany w Rzymie jest dobrze 
zaświadczony. Tacjana urodziła się w rzymskiej rodzinie. Jej ojciec, chrześcijanin, 
wychowywał ją w miłości do Boga i Kościoła. Służyła w świątyni jako diakonisa. Według 
legendy, za panowania cesarza Aleksandra Sewera (+ 235), podczas jednego z 
chrześcijańskich nabożeństw Tatianę wraz z ojcem pojmano i zaprowadzono do świątyni 
Apolla. Tacjana miała tam zostać złożona w ofierze bożkowi. Gdy Tacjana pomodliła się za 
swych oprawców, nastąpiło trzęsienie ziemi i posąg bożka rozpadł się na części. Tacjanę 
poddano więc torturom: bito ją, wyłupiono jej oczy, ale jej rany bardzo szybko goiły się. Lew, 
mający rozszarpać Tacjanę, nie zrobił jej krzywdy, a ogień, do którego była wrzucana, nie 
spowodował oparzeń ani śmierci. Około roku 225-228 została ścięta mieczem. Jej ojciec 
również został skazany na śmierć, gdyż nie chciał porzucić wyznawanej przez siebie wiary. 

Zamyśl się… 
„Wszystko musi mieć w sobie ostrą przy-
prawę prawdy”                     /Św. Hieronim/  

Uśmiech 
Jaka jest ulubiona modlitwa dentysty?  
– Koronka 

Coś dla ducha… 
„Widzenie mnicha” 

Pewien stary zakonnik przez wiele lat modlił się, by Bóg zesłał mu widzenie, aby umocnić 
jego wiarę, ale nie mógł się go doczekać. Niemal już stracił nadzieję, gdy oto pewnego dnia 
ujrzał tajemniczą postać. Nie posiadał się z radości. Nagle jednak rozległ się głos klasztor-
nego dzwonu, na znak, że nadeszła pora nakarmienia ubogich, którzy codziennie gromadzili 
się u bram klasztoru. A tego dnia była właśnie jego kolej, by się tym zająć. Gdyby nie pojawił 
się z jedzeniem, biedni odeszliby w przekonaniu, że w klasztorze nic dziś dla nich nie ma. 
Mnich był w rozterce - czy zająć się swoją wizją, czy przyziemnymi obowiązkami. Zanim 
jednak dzwon umilkł, starzec podjął decyzję. Z ciężkim sercem odwrócił się i po szedł na-
karmić ubogich. Blisko godzinę później powrócił do swej celi. Otworzywszy drzwi, nie mógł 
uwierzyć własnym oczom. Tajemnicza postać nadal tam była, czekając na niego. Gdy mnich 
upadł w podzięce na kolana, ode zwała się doń: 
- Mój synu, gdybyś nie poszedł nakarmić ubogich, nie zostałbym tu ani chwili dłużej. 
Najlepszym sposobem służenia Bogu jest służenie braciom i siostrom, zwłaszcza tym, któ-
rych mniej hojnie obdarowano.                                                                  /Lawrence Le Shan/ 

 


