
O OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 25.01 Nawrócenie św. Pawła 
700 + Stanisława Zygadło - od chrześnicy Justyny  
1600 Msza Św. w intencji rodzin kolędowych 
Wtorek 26.01 św. Tymoteusza i Tytusa 
700 + Genowefę (r. śm), Zdzisława, Stanisława, Bogdana Szałas, Krystynę Kasperek  
1600 Msza Św. w intencji rodzin kolędowych  
Środa 27.01 bł. Jerzego Matulewicza, biskupa - RELIKWIE 
1600 Msza Św. w intencji rodzin kolędowych 
1800 1) + Janinę i Stanisława Praszkiewicz - zam. syn z r. 2 )+ Stanisława Zygadło od sio-
stry Genowefy 3) + Genowefę, Leona, Stanisława, Tadeusza, Kazimierza, Baranów 4) + 
Tadeusza Kaczora od koleżanek i kolegów ze SP w Brzezinach 5) + Stanisława Bentkow-
skiego od r. Czupryńskich 6) + Stanisławę Oszczypałę zam. przyjaciele córki Grażyny 7) + 
Krzysztofa, Sławomira, Mieczysława Brzozę   
Czwartek 28.01 św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła 
700 + Juliannę Krzysztofek (2 r. śm.) 
Piątek 29.01 bł. Bolesławy Lament - RELIKWIE  

700 + Genowefę Prędotkę od córki Grażyny z r. 
1600 + Genowefę i Stanisława Malickich    
Sobota 30.01 Bł. Bronisława Markiewicza  - RELIKWIE 
700 1) + Genowefę Paradowską zam. syn Roman z żoną 
     2) + Zofię Wawrzeńczyk w 30 dzień od śmierci zam. rodzina 
1600 + Jana i Stefanię, Jacentego, Józefa Znojek  
Niedziela 31.01 IV Niedziela Zwykła – RELIKWIE ŚW. JANA BOSKO 
800 + za zm. z r. Bysiaków i Machulskich 
1000 + Genowefę, Edwarda, Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickie-
go, Ryszarda Barana 
1200 W 50 r. ślubu Józefa i Wandy z int. dzieci  
1600 O Boże błogosławieństwo dla Heleny z okazji 70 r. ur. zam. dzieci z rodzinami 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Jon 3, 1-5. 10   
                 1 Kor 7, 29-31 
Ewangelia:  Mk 1, 14-20 
Gdy Jan został uwięziony, 
Jezus przyszedł do Galilei  
i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił: «Czas się wypełnił  
i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię!» Przechodząc 
obok Jeziora Galilejskiego, 
ujrzał Szymona i brata 
Szymonowego, Andrzeja, 
jak zarzucali sieć w jezioro; 
byli bowiem rybakami.  
I rzekł do nich Jezus: 
«Pójdźcie za Mną, a spra-
wię, że się staniecie ryba-
kami ludzi». A natychmiast, 
porzuciwszy sieci, poszli za 
Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał 
Jakuba, syna Zebedeusza,  
i brata jego, Jana, którzy 
też byli w łodzi i naprawiali 
sieci. Zaraz ich powołał,  
a oni, zostawiwszy ojca 

swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. 

Kazanie espresso… 
Czas, który jest nam dany, jest darem od Boga. Otrzymujemy go, aby w sposób właściwy 
przejść przez życie. Czas jest darem trudnym i wymagającym. Jest on nam zadany. Dlate-
go nie wystarczy żyć jakkolwiek, ale trzeba żyć dobrze. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus 
wypowiada słowa: „Czas się wypełnił”. Te słowa zapisał też w swoich Notatkach osobistych 
św. Jan Paweł II. Przypominają nam one, że musimy ciągle podejmować wysiłek nad zmia-
ną własnego życia. Odpowiedzmy więc na wezwanie Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie  
w Ewangelię”, pamiętając, że czas został nam dany dla naszego nawrócenia.  

/ks. M. Frukacz/ 
 

Czytaj Biblię - niech przenika cię Słowo Boże 
 
 
 

Modlitwa… 
Boże, dawco życia, dziękujemy Ci za dar Twojej współczującej miłości, która nas koi  
i wzmacnia w chwilach próby i zwątpienia. Modlimy się, aby nasze Kościoły były zawsze 
otwarte na przyjmowanie Twoich darów od siebie nawzajem. Daj nam Ducha szczodro-
ści wobec wszystkich, kiedy kroczymy wspólnie drogą ku chrześcijańskiej jedności. Pro-
simy o to w imię Twojego Syna, który króluje z Tobą i Duchem Świętym. Amen. 

Extra… 
× 24.01.1507 - Zygmunt I Stary został koronowany na Wawelu na króla Polski. 
 



A w parafii… 
▪ Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać 
do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa 
Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My 
jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23). 
▪ Dzisiejsza niedziela to Niedziela Słowa Bożego. 
▪ 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 Brzezin: 
-w poniedziałek: Brzeziny ul. Chęcińska 394-362, ul. Chęcińska 341-301 oraz ul. Dworcowa. 
-we wtorek: Brzeziny - Osiedle za torami. 
-w środę: Brzeziny - Osiedle Podlesie wraz z ul. Szkolną i Sportową i innymi 
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. Jeśli ktoś został pominięty, lub wyznaczony termin był nieod-
powiedni proszony jest o zgłoszenie i ustalenie dogodnej formy i czasu. 
▪ Dzisiaj po Mszy św. o godz. 16 zapraszam na spotkanie Radę Parafialną na nową pleba-
nię. 
▪ Ks. Bp Ordynariusz zadecydował o przystąpieniu naszej diecezji do akcji „Dzień solidarno-
ści z Chorwacją”. W dzisiejszą niedzielę zbiórka do puszek przed kościołem na ten cel. 
▪ Pan Bóg podarował nam kolejny miesiąc życia. Przed nami za dwa tygodnie pierwszy pią-
tek i sobota miesiąca lutego. Można przyjść o dowolnej porze na adorację całodobowego 
wystawienia Najświętszego Sakramentu. Jednak dla celów organizacyjnych proszę chęt-
nych o zgłoszenie swojego udziału i wpisanie się na listę wyłożoną na stoliku za ławkami. 
▪ Dziękuję za składane ofiary zarówno podczas modlitwy z racji kolędy jak i przy innych 
okazjach. 

W poszukiwaniu… 
Starożytnemu filozofowi Platonowi przypisuje się 
stwierdzenie: „Demokracja prowadzi do dyktatury.” Czy 
filozof który żył ponad 2300 lat temu miał racje? 
Proponuję zwrócić uwagę na dwa przypadki. Pierwszy 
poruszyłem w naszej gazetce przed kilkoma laty pisząc, 
że nie wszyscy jesteśmy „Charlie Hebdo” nie 
wszyscy wyszydzamy i wyśmiewamy to co jest ważne dla drugiego człowieka… 
Jednak francuska redakcja do dnia dzisiejszego wyśmiewa osoby związane z różnymi 
religiami, wyśmiewa wizerunki czcigoodnych osób i wizerunki Boga różnych religii świata… 
po ostatnim rozlewie krwii prezydent demokratycznej Francji bronił formatu pisma określając 
je wartością „wolności”. To właśnie w odpowiedzi na tą deklarację na arenie 
międzynarodowej odpowiedział mu książe Saudów Muhammad ibn Salman „mam nadzieję, 
że świat przestanie atakować symbole religijne, posługując się sloganem o wolności 
słowa!”. Drugi przykład wezmę z naszego podwórka w 2017 roku jeden z warszawskich 
kierowców miejskich na postoju wyświetlił napis: „Dzięki Jezusowi oddycham”. Ktoś zrobił 
zdjęcie które lotem błyskawicy obiegło internet nie zabrakło wielu słów uznania  
i serdeczności ale i słów mówiących o skandalu, że kierowca opłacany z naszych podatków 
wyświetla taki napis… Ciekawe, że w kraju który aspiruje do bycia wolnym  
i demokratycznym skandal wywołuje słowo „Jezus” a nie wywołuje go wiele innych słów 
wulgarnych wypowiadanych w przestrzeni publicznej przez osoby opłacane z publicznych 
pieniędzy. Czy „stare” kraje demokracji nie stają się dzisiaj krajami zniewolenia? Jeśli nie 
mogę mówić słów, które wyrażają moje poglądy gdzie jest wolność? Jeśli nie mogę 
pokazywać symboli mojej wiary, to gdzie braterstwo z politycznych sloganów?                /KK/ 

Boży człowiek… - św. Hiacynta (30 stycznia) 
Klarysa Marescotti urodziła się w 1585 r. niedaleko Viterbo. Jej rodzice - Marek Antoniusz i 
Oktawia Orsini - należeli do najwybitniejszych książęcych rodzin Włoch. Mając 19 lat została 
oddana przez ojca - zaniepokojonego jej zbyt swobodnym życiem - do klasztoru klarysek, 
Franciszkanek III Zakonu św. Bernardyna w Viterbo, w którym już wcześniej przebywała jej 
starsza siostra, Ginewra. Otrzymała tam imię Hiacynta. Przyzwyczajona wszakże do 
wielkopańskiego stylu życia i do wygód, nie mogła przywyknąć do surowego życia klasztoru. 
Pierwsze piętnaście lat przeżyła ku zgorszeniu i zatroskaniu sióstr bardzo swobodnie: 
przyjmowała licznych gości, bawiła ich i dbała o "należne" jej wygody. Klauzura, ubóstwo, 
posłuszeństwo nie były dla niej problemem. Przełożeni w obawie przed możną rodziną nie 
chcieli sytuacji zadrażniać. Pan Bóg chciał ją jednak mieć dla siebie i znalazł sposób, by 
zawrócić ją z niebezpiecznej drogi. Dopuścił na nią ciężką i bardzo bolesną chorobę. Leżąc 
jak Łazarz na łożu cierpień, miała dosyć czasu na refleksję. Poznała wtedy, jak zawodne są 
w nieszczęściu przyjaźnie ludzkie, jak złudne i przemijające są rozkosze ziemskie. Zaczęła 
gorzko żałować zmarnowanych lat życia. Przyrzekła Panu Bogu, że gdy tylko wyzdrowieje, 
będzie inna. Po ustąpieniu choroby podjęła życie modlitwy i pokuty. Stała się gorliwą 
czcicielką Chrystusa ukrzyżowanego, ubogiego i pokornego. Rozwijała szeroką działalność 
charytatywną. Nawiedzała więzienia, szpitale, przytułki, niosąc tam pomoc i spełniając 
najniższe posługi. Korzystając z ogromnego majątku rodziny, popierała wszelkie szlachetne 
inicjatywy, zmierzające do złagodzenia cierpień bliźnich. Założyła dwa stowarzyszenia (w 
1636 i 1638 r.), opiekujące się ludźmi chorymi i starymi. Jako można pani, posługująca 
nędzy ludzkiej, dawała wielce budujący przykład ludziom tamtego czasu. Przypisuje się jej 
również wiele nawróceń. W nagrodę Pan Bóg obdarzył ją darem ekstaz, łaską proroctwa i 
czytania w sumieniach ludzkich. W zakonie zajmowała się nowicjuszkami. Zmarła 30 
stycznia 1640 r. 

Zamyśl się… 
„Puste worki nadyma 
wiatr, bezmyślnych 
ludzi - próżność.”  
/Sokrates/ 

Uśmiech 
Pyta się nauczycielka dzieci w klasie "gdzie mieszka Bóg?" Jasiu się 
zgłasza i mówi że w łazience. W łazience??? Skąd ty to wiesz? "Ta-
tuś zawsze rano krzyczy - O mój Boże, wyłaź wreszcie z tej łazien-
ki!!! 

Coś dla ducha… 
„Ziarna przyjaźni” 

Niegdyś na górze Moria mieszkało dwóch braci: młodszy miał żonę i dzieci, starszy był ka-
walerem. Bracia prowadzili wspólnie całą gospodarkę, więc żniwo dzielili na dwie równe 
części. 
Kiedy przyszła noc, bracia poszli spać, każdy do swoich snopków. Starszy nie mógł jednak 
zasnąć, mówił sobie w sercu: "Mój brat ma rodzinę, ja jestem sam, a mimo to wziąłem taką 
samą część. To nie jest sprawiedliwe!". Więc wstał cichutko, wziął parę snopków i przerzucił 
je dyskretnie do stogu brata. Wówczas zasnął spokojnie. Tej samej nocy, tylko trochę póź-
niej, obudził się młodszy brat. I ten pomyślał o swoim bracie, i powiedział w duchu: "Mój brat 
jest samotny, nie ma potomstwa. Kto zatroszczy się o niego na stare lata?". Także i on 
wstał, wziął parę snopków i zaniósł cicho do stogu brata. 
Kiedy nastał dzień, dziwili się obaj, że stogi są takie same jak wczoraj wieczorem. Żaden 
jednak nie pisnął ani słówkiem o nocnej wyprawie. Następnej nocy jeden chciał być spryt-
niejszy od drugiego. Spotkali się w połowie drogi, każdy ze snopkami na plecach. Z radości 
rzucili się sobie w ramiona. Cieszyli się, że chcą dobrze dla siebie, że tak dobrze jeden  
o drugim myśli. 
Bóg w niebie widział również tę scenę i rzekł: "Zaprawdę, święte jest to miejsce. Tutaj chcę 
zamieszkać!".                                                                                    /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


