
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 18.01 Dzień Powszedni  
700 1) + Stanisława Zygadło - od żony Barbary i córki Agnieszki z r. 
     2) + Grzegorza Krzyszkowskiego- zam.r. Stachurów   
1600 w int. rodzin kolędowych 
Wtorek 19.01 św. Józefa Sebastiana Pelczara  - RELIKWIE 
700 1) + Henryka i Janinę Słowińską, Marię, Stefana Kruk  
     2) + Grzegorza Krzyszkowskiego z int. r. Ozgów i Chudzików 
1600 w int. rodzin kolędowych  
Środa 20.01 Dzień Powszedni   
700 z okazji ur. i imienin Małgorzaty o Boże bł. i opiekę Matki Bożej  
1600 w int. rodzin kolędowych 
1800 1) + Marię, Ignacego Madyś, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów. 2) + Annę (r. 
śm.), Jana Jędrochów. 3) W 1 r. ur. dla Jana Jędrychowskiego o opiekę Matki Bożej i Boże 
bł. 4) + Stanisława Zygadło od wnuczki Darii z Łukaszem. 5) + Henryka Tkacza – z int. 
Tkacza. 6) +Czesława Krzyszkowskiego (13 r. śm.) 7) W 40 r. ślubu Krystyny i Mariana 
Białowąs o zdrowie, zgodę i Boże bł. w rodzinie zam. dzieci i wnuczęta 8) + Genowefę 
Prędotę - od uczestników pogrzebu. 9) + Kazimierza, Ryszarda Januszków, Anielę, Józefa 
Stachurów, Elżbietę Dziubel. 10) O zdrowie i głęboką wiarę dla dzieci. 11) + Zofię 
Wawrzeńczyk od rodziny Wojcieszyńskich  
Czwartek 21.01 św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 
700 1) +  Helenę Bentkowską (1r.śm.) 
     2) + Emilię Tkacz z int. brata i bratowej  
1600 w int. rodzin kolędowych  
Piątek 22.01 św. Wincentego Pallottiego 

700 1) + Zdzisława Lużyńskiego (1 r.śm.) - z int. żony z dziećmi i wnuczkami  
      2) +  Stanisława Zygadło od Kamińskich z Bilczy  
1600 w int. rodzin kolędowych  
Sobota 23.01 bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy z Pratulina 
700 1) + W r. śm. Kazimiery, Józefa Gibasów  
     2) + W 10 r. śm. Edwarda Brzozy zam. żona z córką  
1600 w int. rodzin kolędowych  
Niedziela 24.01 III Niedziela Zwykła 
800 +  Edwarda i Władysława Nowaków  
1000 + Danutę Ziopaja (2 r.śm.)  
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 
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 II Niedziela Zwykła 
17 stycznia 2020 r. Nr 8 (634) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  1 Sm 3, 3b-10. 19    
                 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 
Ewangelia: J 1, 35-42 
Jan stał wraz z dwoma swoimi 
uczniami i gdy zobaczył przecho-
dzącego Jezusa, rzekł: «Oto Ba-
ranek Boży». Dwaj uczniowie 
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Je-
zusem. Jezus zaś, odwróciwszy 
się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, 
rzekł do nich: «Czego szukacie?» 
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! 
– to znaczy: Nauczycielu – gdzie 
mieszkasz?» Odpowiedział im: 
«Chodźcie, a zobaczycie». Poszli 
więc i zobaczyli, gdzie mieszka,  
i tego dnia pozostali u Niego. Było 
to około godziny dziesiątej. Jed-
nym z dwóch, którzy to usłyszeli 
od Jana i poszli za Nim, był An-
drzej, brat Szymona Piotra. Ten 

spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chry-
stusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś 
Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr. 

Kazanie espresso… 
„Czego szukacie?”. Dzisiaj to pytanie Jezusa skierowane jest szczególnie do mnie. Pan 
przechodzi obok mnie i pyta: czy chcesz spotkać się ze Mną? Dzisiaj Jezus chce się ze 
mną spotkać. Chce uczynić lepszym moje życie. Jednocześnie pragnie, by mój wybór był 
dobrowolny, świadomy. Dzięki temu moja relacja z Nim stanie się osobowa, głęboka. Abra-
ham Joshua Heschel, żydowski myśliciel i teolog głębi, uważał, że cała Biblia jest zapisem 
tej prawdy, iż Bóg szuka człowieka. Jednak czy ja pozwalam się Bogu odnaleźć i czy 
umiem odpowiedzieć na pytanie Jezusa całym swoim życiem? Święty Jan od Krzyża modlił 
się: „O Boże mój, któż Cię nie znajdzie według swej woli i pragnienia, gdy Cię szuka z czy-
stą i pełną prostoty miłością? Wszak Ty sam ukazujesz się pierwszy i wychodzisz na spo-
tkanie tych, którzy Cię szukają!”.                                                                     /ks. M. Frukacz/ 
 

Panie obdarz Kościół swój 
jednością i pokojem! 

 
 
 

Extra… 
× 18.01.1604 – Poświęcono kościół św. Jakuba w Gdańsku-Oliwie. 
 
 



A w parafii… 
▪ Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowali-
śmy, zjednoczyła nas wokół ołtarza. W Tygodniu Powszech-
nej Modlitwy o Jedność Chrześcijan trwającej od 18 do 25 
stycznia prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy 
Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w 
ten sposób czytelne świadectwo wobec świata. 
▪ 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 tygo-
dniu zapraszamy na Mszy św. o godz. 16 00 sprawowanej w intencji mieszkańców Brzezin: 
- w poniedziałek: Brzeziny ul. Chęcińska nr 152 - 188 i Brzeziny ul. Chęcińska nr 151 - 191. 
- we wtorek: Brzeziny ul. Chęcińska nr 194 - 236 i Brzeziny ul Chęcińska nr 193 - 239. 
- w środę: Brzeziny ul. Chęcińska nr 238 - 282 i Brzeziny ul Chęcińska nr 247 - 285. 
- w czwartek: Brzeziny ul. Chęcińska nr 360 - 334 i Brzeziny ul Chęcińska nr 284 - 332. 
- w piątek: Brzeziny ul. Chęcińska nr 460 - 424 i Brzeziny ul Chęcińska nr 447 - 405. 
- w sobotę: Brzeziny ul. Chęcińska nr 422 - 398 i Brzeziny ul Chęcińska nr 403 - 345. 
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 niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00. 
▪ 21 stycznia w czwartek obchodzimy Dzień Babci, natomiast w piątek 22 stycznia Dzień 
Dziadka. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia i zapraszamy do szczególnej 
modlitwy za bliskich naszym sercom babcie i dziadków podczas Mszy Św. 
▪ Przypominam o zaopatrzeniu się w świece (jeśli ktoś nie ma) na Święto Ofiarowania Pań-
skiego - 2 lutego - zwane świętem M. B. Gromnicznej. 
▪ Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, że w związku z rządową akcją szczepień, 
Miasto i Gmina Morawica zapewni mieszkańcom gminy Morawica, którzy będą mieli trudno-
ści z dotarciem do ośrodków zdrowia na szczepienie, nieodpłatny transport. Szczegóły do-
tyczące rejestracji na szczepienia znajdują się na ulotkach pozostawionych w kościele oraz 
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Morawica www.morawica.pl 
▪ Komunikat Ks. b-pa ordynariusza: Drodzy Diecezjalnie! W ostatnich dniach minionego ro-
ku dotarły do nas informacje, że 29 grudnia 2020 r. Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 
140 lat trzęsienie ziemi. Jego epicentrum znajdowało się niedaleko stolicy kraju - Zagrzebia. 
Zginęło siedem osób, setki zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. Stra-
ty materialne opiewają na miliony dolarów. Kilka dni później 6 stycznia 2021 roku doszło  
w tym regionie do kolejnych wstrząsów. W obliczu tego wydarzenia Caritas Chorwacji zwró-
ciła się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc. W tej nadzwyczajnej sytuacji, od-
powiadając na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, pragnę ogłosić, 
że niedziela 24 stycznia br. będzie w naszej diecezji „Dniem solidarności z Chorwacją”. 
Ewangeliczna zasada „jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2), mimo naszych niedo-
statków, zachęca nas, aby podjąć wyzwanie solidarności z poszkodowanymi poprzez trzę-
sienie ziemi. Dlatego zwracam się z serdeczną prośbą do Czcigodnych Księży oraz wszyst-
kich wiernych diecezji kieleckiej, aby tego dnia podczas każdej Mszy Świętej, we wszystkich 
parafiach modlić się za poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji, a przed kościołami 
zorganizujmy zbiórkę datków pomoc dla poszkodowanych. Uprzejmie proszę o zebrane 
środki wpłacić na konto Caritas Diecezji Kieleckiej: 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811,  
z dopiskiem CHORWACJA, albo do kasy w Caritas diecezjalnej. Ufam, że dzięki wspólnemu 
wysiłkowi - kolejny już raz - zdołamy wesprzeć naszych braci i siostry, którzy znaleźli się  
w potrzebie. Wszystkim wiernym z serca błogosławię. Wasz Biskup † Jan Piotrowski 
▪ Dziękuję za składane ofiary podczas modlitwy z racji kolędy jak i przy innych okazjach. 

Boży człowiek… - bł. Regina Protmann (18 stycznia)  
Regina Protmann urodziła się w 1552 r. w Braniewie. W domu rodzinnym wzrastała w at-
mosferze szczególnej wierności dla religii katolickiej. Kiedy na Warmii wybuchła dżuma, 
dziewiętnastoletnia Regina, pobudzona łaską Bożą, opuściła dom rodzinny, by poświęcić 
się służbie Bogu i ludziom. Przez 12 lat wraz z towarzyszkami, które pociągnęła za sobą, 
oddawała się cichej pracy charytatywnej przy parafii. Żyła w wielkim ubóstwie. Dawała 
współsiostrom przykład gorliwego realizowania charyzmatu, opiekując się chorymi po do-
mach, ucząc dzieci zasad chrześcijańskiego życia oraz podstaw czytania i pisania, a także 
troszcząc się o szaty liturgiczne w kościele. W 1583 r. założyła nowe zgromadzenie zakon-
ne i przy pomocy swego spowiednika napisała regułę, zatwierdzoną przez biskupa warmiń-
skiego Marcina Kromera. Nową wspólnotę zakonną powierzyła św. Katarzynie Aleksandryj-
skiej, patronce kościoła parafialnego w Braniewie. Siostrom katarzynkom, bo tak je nazywa-
no, jako główne zadanie wskazała posługę chorym, zarówno w domach prywatnych, jak i w 
przytułkach, oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Świątobliwe życie zakończyła wśród swo-
ich sióstr w Braniewie 18 stycznia 1613 r.  

Czy wiesz, że… 
1) Po odzyskaniu niepodległości po 123 latach zaborów „młoda” Polska zderzyła się  
z epidemią hiszpanki która według szacunków pochłonęło ok. 250 tys. ofiar. Stąd pierwszą 
decyzją wolnej Polski było powołanie Państwowego Centralnego Zakładu 
Epidemiologicznego przekształconego później na Państwowy Zakład Higieny.   
2) Joe Biden poprosił jezuitę o. Leo O’Donovan SJ aby rozpoczął modlitwę podczas jego 
inaugurcji na prezydenta USA. Tradycją amerykańską jest obecność osób duchownych 
podczas zaprzysiężania prezydentów. Katoliccy duchowni mieli udział w kilku 
zaprzysiężeniach np. w 1937 r. o. John Ryan błogosławił prezydenta Franklina  
D. Roosevelta w 1961 r. kard. Richard Cuching wypowiadał inwokację zaprzysiężenia 
pierwszego katolickiego prezydenta USA tj. Johna F. Kennedy’iego a w 2017 r. kard. 
Timothy Dolan przygotowywał czytania biblijne na ceremonię Donalda Trumpa. 

Zamyśl się… 
 „Osoby żyjące w świecie mo-
gą uświęcić się we własnych 
domach; ani bowiem życie na 
dworze, ani przy warsztacie, 
czy też przy innej pracy, nie 
jest przeszkodą, aby służyć 
Bogu.”               /Św. Filip Neri/  

Uśmiech 
Ksiądz uczy młodsze klasy o potopie. Mówi, że gdy potop 
ustał, arka osiadła na ziemi, Noe wyszedł z rodziną i złożył 
Bogu ofiarę dziękczynną za ocalenie. Jeden z uczniów nie 
uważa, bawi się czymś, więc ksiądz pyta właśnie jego: 
- Co Noe robił po potopie? 
Chłopiec wyrwany nagle do odpowiedzi, bąka: 
- Noe... po potopie... eee... suszył się! 

Coś dla ducha… 
„Arka” 

Pewnego dnia święty przeor Antoni dyskutował z młodzieńcami, którzy podobnie jak on 
zdecydowali się na spędzenie swojego życia na pustyni. Zbliżył się wtedy do nich z szacun-
kiem pewien myśliwy, polujący na zwierzynę. Widząc świętego przeora, jak wraz z otacza-
jącymi go uczniami śmiał się wesoło i kiwał głową, podszedł do nich i zażądał, aby przestali 
się śmiać i nie płoszyli mu zwierzyny. Przeor Antoni przemówił wówczas do niego spokojnie: 
«Włóż swoją strzałę do łuku i strzelaj». Myśliwy uczynił to. «Teraz uczyń to samo z drugą, 
potem następną, a potem jeszcze następną...», mówił święty. Myśliwy zaprotestował: «Jeśli 
będę tyle razy naciągał swój łuk, złamie się wreszcie!». Święty spojrzał na niego z uśmie-
chem: «To tak samo jak w życiu duchowym. Kto kroczy drogą Boga, musi mieć dużo sił. Ale 
jeśli się trudzimy więcej niż trzeba, nie będzie z tego żadnego pożytku. Dlatego też od czasu 
do czasu przypominajmy sobie, że siódmego dnia odpoczywał nawet Bóg». 
Pomyśl dzisiaj o swoim łuku. Ale przede wszystkim pomyśl o siódmym dniu. /Bruno Ferrero/ 

 


