
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 03.01 Najświętszego Imienia Jezusa 

700 1) + Antoniego, Stefanię, Danutę, Agatę Nosek 

2) + Mariusza Materka zam. żona Magdalena z dziećmi 

1600 W int. rodzin przeżywających kolędę z Podwola i Brzezin ul. Dolomitowa 

Wtorek 04.01 Dzień Powszedni  
700 + Leokadię Białą - od Elżbiety i Anny 

1600 W int. rodzin przeżywających kolędę z Kowali Małej 

Środa 05.01 Bł. Marceliny Darowskiej  - RELIKWIE    
1600 W int. rodzin przeżywających kolędę z Kowali od nr 1 – 19 

1800 1) + Annę, Stefana, Tadeusza Salamonów, Helenę, Jana, Henryka Węgrzynów, Kazi-

mierę i Józefa Gibasów, Krzysztofa Lewickiego 2) + Anielę i Piotra Kobyłeckich - zam. syn 

z r. 3) W 40 r. ślubu Wandy i Janusza - z int. dzieci 4) + Genowefę Kowalską 5) + Tadeusza 

Grabowskiego - zam. r. 6) + Aleksandrę (58 r. śm.), Eugeniusza (8 r. śm.), zm. z r. Hejduków 

i Węgrzynów 7) + Jana Skarbka - zam. ciocia Stasia z Sukowa z r. 8) + Annę Krzysztofek 

(3 r. śm.) 

Czwartek 06.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego 
800 + Leokadię (r. śm.), Edwarda Pyk 

1000 za Parafię 

1200 + Mariannę Kruk (20 r. śm.) 

1600 + Stanisława, Władysławę, Stanisława, Henryka, Mariannę Jędrochów 

1800 + Irenę Kasperek 

Piątek 07.01 Dzień Powszedni  
1600  1) W int. rodzin przeżywających kolędę z Kowali od nr 20 – 51 

        2) W 60 r. ur. Andrzeja Kowalskiego o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski - od 

żony i córek z rodzinami  

1800 + Józefa Misztala od żony Kazimiery 

Sobota 08.01 Dzień Powszedni 
700 + Anielę, Władysława Wojdów 

1600 W int. rodzin przeżywających kolędę z Kowali od nr 52 – 74 

Niedziela Święto Chrztu Pańskiego 
800 + Wandę, Mieczysława Baranów z int. Krzysztofa z r. 

1000 + Dariusza Machulskiego (9 r. śm.) 

1200 Chrzty: Julian Malicki 

1600 za Parafię 

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych 

Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com   tel. 41 311 42 59 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy 

08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
2 stycznia 2022 Nr 6 (684) 

 

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 stało. W 
Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość 
w ciemności świeci i ciem-
ność jej nie ogarnęła. Była 
światłość prawdziwa, która 
oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. Na 
świecie 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 przyjęli, 
dało moc, aby się stali 
dziećmi Bożymi, tym, którzy 
wierzą w imię Jego – którzy 
ani z krwi, ani z żądzy 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. 
 
 

Matko Słowa, 
usłysz nasze wołanie o pokój 

 

 

 

Extra… 
× 03.01.1925 – Benito Mussolini rozwiązał włoski parlament i ogłosił się dyktatorem. 
× 04.01.1964 – Paweł VI jako pierwszy papież przybył do Izraela. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W piątek 31 grudnia odbył się pogrzeb + Józefa Misztala z Kowali. We wtorek na naszym 
cmentarzu zostanie pochowany + Jacenty Kupis z Bilczy. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek”. 
▪ Dzisiaj pierwsza, adoracyjna niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie Róż  
i zmiana tajemnic różańcowych. Intencja na styczeń: „Módlmy się, aby wszystkie osoby, które 
doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach,  
w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.” 
▪ W środę wspomnienie bł. Marceliny Darowskiej, Msza Św. z relikwiami 
▪ W tym tygodniu w czwartek obchodzimy Uroczystość Objawienia Pań-
skiego – czyli Trzech Króli. Podczas Mszy św. o godz. 8 00, 10 00, 12 00, 
16 00 i 18 00. Przynieśmy na poświecenie kredę, kadzidło i wodę. Ofiary 
składane w tym dniu przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny  
i wsparcie Centrum Formacji Misyjnej. 
▪ W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź godzinę przed Mszą św. 
▪ W przyszłą niedzielę wypada Święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta kończąc liturgiczny 
okres Narodzenia Pańskiego jest równocześnie I Niedzielą Zwykłą. 
▪ Również w 2022 roku zapraszam na czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. W I pią-
tek miesiąca 7 stycznia po Mszy św. o godz. 18 00 nastąpi wystawienie Pana Jezusa obec-
nego w Eucharystii, które będzie trwało do soboty do Mszy św. o godz. 16 00. Na adorację 
można przyjść o każdej porze przez całą dobę. Kto może - dla celów organizacyjnych - proszę 
o wpisanie się na listę znajdującą się za ławkami. 
▪ W piątek zaczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii bł. Ignacego Kłopotowskiego. 
▪ Zgodnie z zapowiedzią kolęda ma inną, podobną jak w ubiegłym roku formę. Zapraszamy 
naszych Parafian do modlitwy w kościele, wg kolędowego grafiku. Podział ma jedynie cha-
rakter organizacyjny. Jeśli zaproponowany termin nie jest odpowiedni, można wziąć udział  
w innym dniu. Zostanie odprawiona Msza św. w intencji mieszkańców, adoracja Najświęt-
szego Sakramentu z kolędami, Litanią do Dzieciątka Jezus i kolędowym błogosławieństwem. 
Każda rodzina otrzyma buteleczkę z wodą poświęconą wraz z modlitwą, aby po powrocie do 
domu pokropić swoje mieszkanie i odmówić modlitwę w domu. Proszę o hojne ofiary, które 
zostaną przeznaczone na szaty dla Matki Bożej i Pana Jezusa z obrazu w  głównym  ołtarzu.  
▪ W tym tygodniu zapraszamy: w poniedziałek: Podwole i Brzeziny ul. Dolomitowa; we wtorek:              
Kowala Mała; w środę: Kowala od nr 1 – 19; w piątek: Kowala od nr 20 – 51; w sobotę: Kowala 
od nr 52 – 74. 
▪ Za tydzień druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 

Nowenna do bł. Ignacego Kłopotowskiego 
Boże, który tchnąłeś w serce błogosławionego Ignacego, prezbitera, wielką miłość do Wcie-
lonego Słowa i Jego Dziewiczej Matki, wzbudzając w nim pragnienie budowania Twojego 
królestwa, przez gorliwe naśladowanie miłości Chrystusa wobec ludzi ubogich i odrzuconych, 
oraz uczyniłeś go apostołem prasy i wydawnictw katolickich – wejrzyj na nasze pokorne bła-
gania i spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy z radością oddawali całych siebie dziełu 
zbawienia świata. Ojcze nieskończenie dobry, udziel nam za przemożną przyczyną błogosła-
wionego Ignacego pomocy w sprawie, którą Ci z ufnością powierzamy… Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen. Bł. Ignacy Kłopotowski módl się za nami! 

Zamyśl się… 
„Nigdy nie pod-
noś kamienia, 
którym Cię ude-
rzono bo się za-
razisz nienawi-
ścią” /Bł. Kard. 
S. Wyszyński/   

Uśmiech 
Biskup do proboszcza: 
- Czy ksiądz zadowolony z nowego wikariusza? 
- Nie bardzo. Ten młody człowiek codziennie poświęca parę godzin na pry-
watne rozmowy: o polityce, sporcie, samochodach, książkach, świecie, 
czasem o teologii. 
- Niesłychane! A z kim to gada tyle czasu? 
- Naturalnie ze mną, księże biskupie. 

Boży człowiek… - bł. Alan de Solminihac (3 stycznia) 
Alan urodził się 25 listopada 1593 r. w zamku rodzinnym  
w Belet we Francji. Pochodził z zamożnej, pobożnej i patriotycznej 
rodziny. Studiował w Cahors i w Paryżu. Chciał przyłączyć się do 
Rycerzy Maltańskich, aby służyć Bogu jako żołnierz. Mając 26 lat 
wstąpił jednak do augustiańskich kanoników regularnych w opactwie 
w Perigeux we Francji. W 1623 r. został przełożonym opactwa. Nie-
strudzenie pracował nad przywróceniem dyscypliny i dawnej obser-
wancji; jego reformy objęły także inne opactwa. W 1636 r. został mia-
nowany biskupem Cahors. Pełnił tę posługę aż do śmierci. Konty-
nuował dzieło odnowy klasztorów i ewangelizował parafian. W ciągu 
23 lat wielokrotnie odwiedził każdą z podległych mu parafii. Założył 
seminarium duchowne, fundował przytułki. Przywrócił tradycyjną po-
bożność i szerzył kult Eucharystii. Na wzór św. Karola Boromeusza 
wcielał w życie reformy Soboru Trydenckiego. Zmarł 31 grudnia 

1659 r. w Mercues we Francji. Św. Jan Paweł II beatyfikował go 4 października 1981 r. 

Znalezione…  

„Wszechświat jest może nieco bardziej skomplikowany niż to sobie wyobrażał Atanazy,  
i z całą pewnością większy niż mu się śniło. Nie wiem, dlaczego Bóg stworzył tak ogromny 
wszechświat, podobnie jak nie wiem, po co stworzył dinozaury. To wyjątkowość ludzkiego 
życia, inteligentnego życia, na tej maleńkiej planecie w zapadłym zakątku wszechświata, 
stworzonego 14,3 miliarda lat temu jest czymś ciekawym. Tak samo jak przyjście Odkupiciela, 
Syna Bożego, Jezusa, który narodził się jako ubogie dziecko zacofanej i uciążliwej prowincji 
potężnego Imperium Rzymskiego. Jaki cel ma w tym wszystkim Opatrzność? Po części od-
powiedź brzmi, że Bóg działa jak delikatny powiew, który poczuł Eliasz, albo jak rosa zstępu-
jąca z Niebios, o której mowa w drugiej modlitwie eucharystycznej. Jego strategia jest długo-
falowa. Przez większość czasu Bóg działa bardzo łagodnie, chociaż nie zawsze. Najczęściej 
wcale nie wiemy, co robi Bóg…”                                                                 /kard. George Pell/ 

Coś dla ducha… 
„Siła współczucia” 

Młody ksiądz zmierzał niespiesznie do swojego gabinetu, mrucząc pod nosem, że dziś "nie 
jego dyżur" i jest już prawie pora kolacji. W pokoju czekał młody mężczyzna. Stan jego ubioru 
i bijący odeń smród upewniły księdza, że ma do czynienia z bezdomnym, który dawno się nie 
kąpał. Nieznajomy przedstawił się jako Jim. Rozpoczął swą opowieść od tego, że nie ma 
gdzie się podziać. 
Ksiądz wiedział już, do czego zmierza rozmowa - zaraz padnie prośba o pieniądze. W głębi 
duszy miał nadzieję, że niebawem pojawi się gospodyni, wołając go na kolację. Młody czło-
wiek ciągnął swoją smutną opowieść. Księdzu zdawała się ona dłużyć w nieskończoność. 
Wtem gospodyni zastukała do drzwi, prosząc księdza do telefonu. Ten przeprosił gościa  
i wyszedł. 
Po powrocie zobaczył, że Jima już nie ma. Czuł, że jego zachowanie zdradziło, że był bardziej 
zajęty swoimi sprawami niż słuchaniem. Wyjrzał na ulicę, ale nikogo nie zobaczył. Czując 
coraz większe wyrzuty sumienia, wsiadł do samochodu i zaczął przeszukiwać okolicę. 
Wreszcie dostrzegł Jima i zatrzymał samochód. Zawołał głośno, ale nie otrzymał odpowiedzi. 
Młody człowiek szedł dalej. Ksiądz zaparkował więc, wysiadł i pobiegł za nim. 
- Jim, przepraszam, że musiałem wyjść. Może wrócisz ze raną i dokończymy naszą roz-
mowę? 
Jim wzruszył ramionami i odparł cichutko: 
- Ksiądz jest taki sam jak inni. Nikt nie chce słuchać. 
Wyminął księdza i zniknął w mroku.                                                    /Ojciec Jim McNamara/ 

 


