
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 01.02 Dzień Powszedni  
1600 + Wiesława Januszka (2 r. śm.)- zam. żona z dziećmi 
1630 + Stefana Kutę (15 r. śm.) i zm. z r. Kutów 
Wtorek 02.02 Święto Ofiarowania Pańskiego 
800 + Janinę Słowińską od córki Małgorzaty z mężem 
1200 + Mariannę (r. śm.) i Władysława Domagałów z int. r. 
1600 W 18 r. ur. Mikołaja o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu 
1800 + Stanisławę, Romana Znój (r. śm.)  
Środa 03.02 św. Błażeja (wsp.) 
1600 dziękczynna za Marię Sochę 
1800 1) + Edwarda Wojnowskiego od uczestników pogrzebu 2) + Edwarda, Genowefę, 
Stanisława Biesagów, Ryszarda Zegadło 3) + Stanisławę i Władysława Kowalskich od soł-
tysa z Brzezin 4) + Grzegorza Krzyszkowskiego od uczestników pogrzebu 5) + Zofię 
Wawrzeńczyk od KGW Brzeziny 6) + Irenę Nowak 7) + Marię Więcek 8) + Irwinę Lich-
niak od uczestników pogrzebu  9) + Tadeusza Buras (5 r. śm) i zm. z rodziny Burasów 10) 
+ Teresę Bębacz od uczestników pogrzebu 11) + Stanisława Łysaka od żony Alfredy 
Czwartek 04.02 Dzień Powszedni   
1600 1) + Wiesława Bielasa od r. Lużyńskich i Kitlińskich 
2) msza święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 
1800 + Stanisławę i Władysława Kowalskich  od córki Kazi 
Piątek 05.02 św. Agaty, dziewicy i męczennicy 

1600 + Mikołaja, Katarzynę, Edwarda, Brzozów z int. Brzozów 
1800 + Janinę Prędotę i Irenę Nowak (2 r. śm.) z int. Franciszki 
Sobota 06.02 św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników 
1600 + Józefa (1 r. śm.) i Alicję Zegadło zam. córka z r.   
1800 Msza święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 
Niedziela 07.02 V Niedziela Zwykła – RELIKWIE BŁ. KLARY SZCZĘSNEJ 
800 1) + Mieczysława Stachurę (r. śm.) i zm. z r. Stachurów 
      2) o Boże bł. dla członków Koła Różańcowego św. Jana Pawła II z Brzezin 
1000 + Krystynę, Andrzeja Daleszaków 
1200 O Boże błogosławieństwo dla Klaudii w 1 rocznicę urodzin 
1600 + Ignacego, Marię Madyś, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów 

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 

 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

  

 

 
 

 IV Niedziela Zwykła 
31 stycznia 2020 r. Nr 10 (636) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Pwt 18, 15-20 
                1 Kor 7, 32-35 
Ewangelia: Mk 1, 21-28 
W Kafarnaum Jezus w szabat 
wszedł do synagogi i nauczał. 
Zdumiewali się Jego nauką: uczył 
ich bowiem jak ten, który ma wła-
dzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 
Był właśnie w ich synagodze 
człowiek opętany przez ducha 
nieczystego. Zaczął on wołać: 
«Czego chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas 
zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty 
Boga». Lecz Jezus rozkazał mu 
surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» 
Wtedy duch nieczysty zaczął nim 
miotać i z głośnym krzykiem wy-
szedł z niego. A wszyscy się 
zdumieli, tak że jeden drugiego 
pytał: «Co to jest? Nowa jakaś 
nauka z mocą. Nawet duchom 
nieczystym rozkazuje i są Mu po-
słuszne». I wnet rozeszła się 
wieść o Nim wszędzie po całej 
okolicznej krainie galilejskiej. 

Kazanie espresso… 
Słowo człowieka różni się od słowa, które wypowiada Jezus. Słowo Jezusa ma moc, daje 
człowiekowi wolność, szczęście. Pozwala dojść do prawdy o nas samych. Jak nauczał św. 
Jan Chryzostom: „Pan przemienia nauczanie z korzyścią dla słuchaczy, przechodząc od 
cudów do słów i znów od nauczania o swojej doktrynie do cudów: Za Benedyktem XVI mo-
żemy doświadczyć, że „słowo Jezusa, Ewangelia egzorcyzmuje świat, czyli chroni świat od 
wszelkiego zła”. Kiedy głosimy słowo Jezusa, to ono zmienia świat i czyni go lepszym. Jako 
chrześcijanie każdego dnia powinniśmy czytać Pismo Święte. Jednak znajomość Biblii to 
nie tylko kwestia wiedzy, to znajomość Słowa, które ma moc. Słowo Jezusa jest ratunkiem 
w trudnych chwilach. To słowo „czyta” moje serce, czyta mnie od środka. Ono uwalnia od 
zła. Daje wolność.                                                                                            /ks. M. Frukacz/ 

Oddaję się Tobie Panie 
 
 
 

Extra… 
× 03.02.1905 – W Kielcach doszło do strajku młodzieży gimnazjalnej domagającej się 
wprowadzenia nauczania w języku polskim. 
× 06.02.1952 – Po śmierci ojca Jerzego VI Elżbieta II została królową Wielkiej Brytanii. 
 



A w parafii… 
▪ W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: - w czwartek + Teresa Bębacz z Brze-
zin, a wczoraj + Stanisław Łysak z Nidy. Powierzmy ich miłosierdziu Bożemu. 
▪ Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych. Pamiętajmy w naszych modli-
twach o tych, którzy z powodu tej choroby są wykluczani ze społeczeństwa, spychani na 
margines życia, a także o ich opiekunach, którzy z narażeniem własnego życia z wielką mi-
łością codziennie się nimi opiekują. 
▪ We wtorek 2 lutego przeżywamy Święto Ofiarowania Pańskiego i Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego. Na rozpoczęcie każdej Mszy Świętej pobłogosławimy świece, których 
blask ma wskazywać na Pana Jezusa – światłość na oświecenie pogan. Msze Święte o 
godz. 8 00, 12 00, 16 00 i 18 00 Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. przynoszą 
świece od chrztu św. lub świece zakupione przez rodziców. Taca w tym dniu założona prze-
znaczona jest na potrzeby zakonów kontemplacyjnych. 
▪ W piątek 5 lutego wspomnienie św. Agata, dziewica i męczennica. 
▪ W sobotę 6 lutego – św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. 
▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź godzi-
nę przed Mszami św. sprawowanymi w te dni o godz. 16 00 i 18 00. 
▪ Odwiedzenie chorych z Komunią św. jak w każdy I piątek miesiąca od godz. 9 00. 
▪ Zachęcam do włączenia się w adorację całodobowego wystawienia Najświętszego Sa-
kramentu z pierwszego piątku miesiąca po Mszy św. o 18 00 do Mszy św. o godz. 16 00 w 
sobotę. Można przyjść o dowolnej porze, jednak kto może, proszę dla celów organizacyj-
nych o zgłoszenie swojego udziału i wpisanie się na listę wyłożoną na stoliku za ławkami. 
▪ W przyszłą, pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 8 00 będziemy się 
modlić o Boże bł. dla członków męskiego Koła Różańcowego św. Jana Pawła II z Brzezin,  
a po Mszy św. spotkanie dla wszystkich Róż Różańcowych. 
▪ Przypominam, że w tym roku w każdą środę o godz. 18 00 mamy Nabożeństwo do M. B. 
Nieustającej Pomocy połączone z Mszą św. zbiorową. 
▪ Tydzień temu włączyliśmy się do akcji „Dzień solidarności z Chorwacją”. Podczas zbiórki 
przed kościołem do puszki zostało zebrane 1750 zł. Bóg zapłać. 
▪ Zakończyła się jakże nietypowa w tym roku kolęda. Na potrzeby związane z funkcjonowa-
niem kościoła i prowadzonymi pracami koło kościoła i na plebanii zostało złożone 66 000 zł. 
Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za ofiary, wykazane zainteresowanie, życzliwość  
i dobre słowa. 

Czy wiesz, że… 
W 2020 roku w USA najpopularniejszym programem w mediach był „The Bible in a Year” 
(Biblia w ciągu roku) który wyprzedził popularne programy newsowe i kryminalne jak The 
Daily czy Crime Junkie. Program tworzy grupa katolików z Minnesoty pod przewodnictwem 
księdza Mika Schmitza.    
Modlitwa… 
Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi 
wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem 
Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, 
zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! 
Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli “tak” na 
Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie 
odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal 
posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa! Pomagaj tym, których powołujesz, 
by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali 
z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich 
ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki 
wieków. Amen.                                                                                              /św. Jan Paweł II/ 

Boży człowiek… - św. Dorota (6 lutego) 
Martyrologium rzymskie opisuje dzieje św. Doroty w kilku zdaniach: "W Cezarei,  
w Kapadocji, rocznica zgonu św. Doroty. Z wyroku Saprycjusza, namiestnika tej prowincji, 
najpierw dręczono ją w katowni, w końcu skazano na ścięcie. Na widok jej męczeństwa 
nawrócił się młody mówca imieniem Teofil. Zaraz też męczono go okrutnie na katowni, 
następnie ścięto mieczem". Opis śmierci Doroty pochodzi z czasów późniejszych. Do 
męczeństwa dołącza on legendę. Teofil (adwokat, kat?) miał skazaną zapytać z ironią, 
czemu jej tak spieszno do śmierci. Ta miała odpowiedzieć: "Bowiem idę do niebieskich 
ogrodów". Wówczas ten młody przeciwnik chrześcijan powiedział kpiąco: "Gdybyś mi  
z twoich ogrodów niebieskich podarowała owoce i kwiaty, to uwierzyłbym". Nagle, mimo że 
była to zima, zjawiło się pacholę z koszykiem pełnym dorodnych jabłek i pięknych róż. 
Według podania fakt ten stał się przyczyną nawrócenia Teofila.  

W poszukiwaniu… 
Od lat co jakiś czas partyjni „królowie” wizerunku rzucają hasło „Kościół należy 
opodatkować”. Mogę się założyć o prawie każde pieniądze, że takie hasła wrócą w 2023 r. 
podczas najbliższych kampanii wyborczych. Dlatego proponuję sprawdzenie czy Kościół w 
Polsce jest zwolniony z podatków? Na początek zacznijmy od księży – każdy ksiądz płaci 
podatek zryczałtowany tak jak każda inna osoba prowadząca pozarolniczą działalność 
gospodarczą, stawkę ryczałtu ustalają odpowiednie dla miejsca parafii urzędy skarbowe 
warto dodać, że do podatku jest liczona liczba ludzi zamieszkujących teren parafii a nie 
liczba katolików danej parafii. Łącznie księża płacą rocznie ponad 45 mln zł podatku. 
Ponadto każda osoba duchowna (księża, zakonnicy, siostry zakonne) zatrudnione na 
umowach dot. świadczenia pracy płacą podatki jak każda inna osoba związana taką samą 
umową. Osoby prawne prowadzące działalność statutową nie płacą podatku dochodowego 
jednak nie jest to wyjątek dla Kościoła z tego artykułu ustawy korzystają też m. in. kluby 
sportowe czy straże pożarne. Inne działalności gospodarcze prowadzone przez istytucje 
Kościoła są opodatkowane na zasadach ogólnych odpowiednich do prowadzonej 
działalności. Kościół jest zwolniony jedynie z opodatkowania nieruchomości 
przeznaczonych na kult religijny bądź edukacyjny. Zwolnienie to dotyczy wszystkich 
związków wyznaniowych. Biorąc pod uwagę zaangażowanie w wiele społecznych inicjatyw 
prowadzonych przez Kościół Rzymskokatolicki i pozostałe związki wyznanione ciśnie się na 
usta pytanie czy partie nawołujące do kolejnego podatku grupy religijne mają na myśli dobro 
społeczeństwa? Czy może chorą manie opodatkowania wszystkiego najlepiej po kilka 
razy…                                                                                                                                 /KK/ 

Zamyśl się… 
„Zacznij teraz być tym, 
czym będziesz w przy-
szłości” /Św. Hieronim/  

Uśmiech 
Ludożercy złapali białego: - Co byś wolał? Być milionerem, czy 
mieć tyfus? - Pewnie, ze być milionerem! - Aleś ty głupi! Przecież 
milionera chętnie zjemy, a chorego nikt nie ruszy! 

Coś dla ducha… 
„Słowo przeora” 

Pewien bogaty młodzieniec udał się pewnego dnia do cnotliwego przeora, aby prosić go  
o pozwolenie pozostania w jego zakonie. Przeor pragnął poznać jego zwyczaje i nawyki - 
kandydat podniósł z pychą głowę: - Ubieram się zawsze na biało, piję tylko wodę, zimą ta-
rzam się nago po śniegu. Aby lepiej się umartwić, umieściłem ostre gwoździe w moich bu-
tach i każę mojemu giermkowi wymierzać mi czterdzieści batów dziennie... W tej samej 
chwili podjechał ciężki wóz, z trudem ciągnięty przez białego konia. Woźnica wyprzągł ko-
nia, zwierzę napiło się z poidła i wytarzało się dla odświeżenia po śniegu. - Widzisz - rzekł 
przeor - to stworzenie jest białe, pije wyłącznie wodę, tarza się po śniegu, gwoździe drażnią 
jego nogi, otrzymuje więcej niż czterdzieści batów na dzień. A jednak nie jest niczym więcej, 
jak tylko koniem...                                                                                              /Bruno Ferrero/ 

 


