
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 10.01 Dzień Powszedni   
1600 W int. rodzin przeżywających kolędę z Kowali od nr 75 do 86. 

Wtorek 11.01 Dzień Powszedni  
1600 1) W int. rodzin przeżywających kolędę z Kowali od nr 87 do 92 

       2) + Annę Stachurę od r. Kowalskich 

Środa 12.01 Dzień Powszedni    
1600 W int. rodzin przeżywających kolędę z Kowali ul. Brzezińska, ul. Szafirowa, Turku-

sowa i pozostałych na tym osiedlu 

1800 1) + Genowefę Kowalską 2) + Cecylię Korban 3) + Jana Skarbka od rodziny Świetli-

ków 4) W 1 r. ur. Eleny i w 32 r. ur. Moniki o zdrowie i opiekę Matki Bożej 5) + Magda-

lenę i Jana Nosek 6) + Józefa Misztala od uczestników pogrzebu 7) + Teresę Rogalewską, 

Janinę, Stanisława Zioło, Mariannę, Antoniego Materka, Franciszka Woźniaka 8) + Annę 

Stachurę od uczestników pogrzebu 9) + Rafała Władyszewskiego 

Czwartek 13.01 Dzień Powszedni 
700 + Zdzisławę i Mieczysława Napiórkowskich 

1600  1) W int. rodzin przeżywających kolędę z Brzezin ul Wrzosowa 

       2) +Annę Stachurę od r. Żądeckich 

Piątek 14.01 Dzień Powszedni  
1600 1) W int. rodzin przeżywających kolędę z Brzezin ul. Nad Zalewem, Perłowa, Bajko-

wa, Przemysłowa, Sarnia, Nidziańska 

       2) +Annę Stachurę od r. Śmietanów 

Sobota 15.01 Dzień Powszedni 
700 + Alicję Wojtyś z int. męża 

1600  1) W int. rodzin przeżywających kolędę z Brzezin ul. Chęcińska nr 68 - 110 i Brzezin 

ul. Chęcińska nr 63 - 113 

       2) +Annę Stachurę od r. Rabiejów 

Niedziela 16.01 Niedziela  
800 + Karola (15 r. śm), Sebastiana Tetelewskich, Zofię, Henryka Lech 

1000 za Parafię 

1200 + Danutę (r. śm.), Jana Ziopaję 

1600 W 18 r. ur. Magdaleny Kuchty z int. siostry Martyny z rodziną 
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Święto Chrztu Pańskiego 
9 stycznia 2022 Nr 7 (685) 

 

 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 40, 1-5. 9-11    /    Tt 2, 11-14; 3, 4-7     Ewangelia:    Łk 3, 15-16.21-22 
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy 
nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie 
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On 
będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przystępował do chrztu, 
Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad 
Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Sy-
nem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». 
 
 

Chrzest bramą zbawienia! 
 
 

Extra… 
× 09.01.1838 – W Gdańsku otwarto pierwsze publiczne przedszkole. 
× 11.01.1934 – Założono Wojskowy Klub Sportowy Kielce. 
× 12.01.1673 – W Amsterdamie użyto po raz pierwszy wężów strażackich do gaszenia 

pożaru. 

 



 

Ogłoszenia parafialne… 
▪ Wczoraj odbył się pogrzeb +Anny Stachury z Nidy. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek…”. 
▪ W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta kończąc litur-
giczny okres Narodzenia Pańskiego jest równocześnie I Niedzielą Zwykłą. 
▪ Po Mszy św. popołudniowej zapraszamy na uczczenie Dzieciątka Jezus poprzez wspólny 
z przybyłymi artystami śpiew kolęd.  
▪ W niedzielę 23 stycznia na Mszy Św. o godz. 12.00 i zaraz po niej kolędować u nas  
w kościele będzie Szkolno-Gminna Orkiestra Dęta z Morawicy.  
▪ Od piątku odmawiamy modlitwę w ramach Nowenny przed wprowadzeniem relikwii bł. 
Ignacego Kłopotowskiego. W przyszłą niedzielę przyjadą z Warszawy Siostry 
ze  Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej założonego właśnie przez bł. Ignacy. 
Siostry przybędą do nas, by na Mszy św. o godz. 10 00 dokonać uroczystego wprowadzenia 
Jego relikwii. Przywiozą z sobą również ciekawe pozycje książkowe, które będzie można 
nabyć w przedsionku kościoła. 
▪ 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 błogosławień-
stwem. 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: - Kowala od nr 75 do 86. 
- we wtorek: - Kowala od nr 87 do 92; 
- w środę: - Kowala ul. Brzezińska, ul. Szafirowa, Turkusowa i pozostałe na tym osiedlu; 
- w czwartek: - Brzeziny ul Wrzosowa; 
- w piątek: - Brzeziny ul. Nad Zalewem, Perłowa, Bajkowa, Przemysłowa, Sarnia, Nidziań-
ska; 
- w sobotę: - Brzeziny ul. Chęcińska nr 68 - 110 i Brzeziny ul. Chęcińska nr 63 - 113; 
▪ Dziękujemy parafianom za skorzystanie z dotychczasowych spotkań kolędowych w ko-
ściele. Po modlitwie w kościele zachęcamy do przeżycia liturgii domowej by samemu pobło-
gosławić i pokropić otrzymaną wodą święconą mieszkanie i domowników według otrzyma-
nego obrzędu. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi i pozwoli spotkać się w przyszłości  
w naszych domach. 
▪ W Uroczystość Objawienia Pańskiego na Krajowy Fundusz Misyjny i wsparcie Centrum 
Formacji Misyjnej zostało złożone 2300 zł. 
▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Jak to możliwe, że wiele mniejszości religijnych cierpi dziś z powodu dyskryminacji lub 
prześladowań? Jak możemy w cywilizowanym społeczeństwie pozwalać na prześladowanie 
ludzi za to, że publicznie wyznają swoją wiarę? Jest to nie tylko nie do przyjęcia, jest to 
nieludzkie, jest to szaleństwo. Wolność religijna nie ogranicza się do wolności kultu, to zna-
czy, że wyznawcy mogą odprawiać nabożeństwa w dniu wyznaczonym przez ich święte 
księgi, ale sprawia, że doceniamy drugiego człowieka w jego odmienności i uznajemy w nim 
prawdziwego brata. Jako istoty ludzkie mamy ze sobą tak wiele wspólnego, że możemy żyć 
razem, przyjmując różnice z radością bycia braćmi i siostrami. I niech mała różnica, czy też 
istotna różnica, jak ta religijna, nie przesłania wielkiej jedności bycia braćmi. Wybierzmy 
drogę braterstwa. Bo: albo jesteśmy braćmi, albo wszyscy przegrywamy. Módlmy się aby 
ludzie, którzy cierpią z powodu dyskryminacji i prześladowań religijnych, mogli znaleźć  
w społeczeństwach, w których żyją uznanie i godność, które wynikają z bycia braćmi i sio-
strami.”                                                                                                      /papież Franciszek/   

Boży człowiek… -  św. Elred z Rievaulx (12 stycznia) 
Elred (Aelred) urodził się w 1110 r. w Hexham w Northum-
berland w rodzinie kapłana Eilafa, opiekuna sanktuarium  
w Hexham (w tamtych czasach celibat jeszcze nie obowią-
zywał). Ojciec wysłał go na dwór króla Szkocji Dawida I 
(późniejszego świętego), by spędził tam kilka lat. Został 
majordomusem. Około 1134 r. opuścił jednak dwór i wstąpił 
do opactwa cystersów w Rievaulx. Został opatem nowego 
klasztoru cystersów w Revesby, a w roku 1147 opatem 
samego Rievaulx, a tym samym przełożonym wszystkich 
cystersów w Anglii. Większość swego życia spędził w tym 
właśnie klasztorze. Za jego czasów bardzo wyraźnie rozrósł 
się on i liczył ok. 600 mnichów. Elred odbywał coroczne 
wizyty w innych klasztorach cysterskich na terenie Anglii 
i Szkocji; odwiedził także Citeaux i Clairvaux. Podróże te 
odbiły się na jego zdrowiu; pod koniec życia cierpiał na 
bardzo bolesną, choć nie zidentyfikowaną chorobę (być 
może był to artretyzm lub choroba nerek). Był znany ze 
swojej wstrzemięźliwości - mówiono o nim, że bardziej 

przypomina ducha niż człowieka. Jego dar niezwykłej wymowy przyniósł mu miano "św. 
Bernarda północy". Napisał wiele ważnych dzieł z zakresu duchowości; w naszych czasach 
najbardziej znany z nich to wzorowany na Cyceronie traktat O przyjaźni duchowej. Napisał 
też kilka dzieł historycznych, dwa z nich dedykując królowi Anglii Henrykowi II, doradzając 
mu, jak być dobrym królem. Do XX w. Elred był znany raczej jako średniowieczny historyk, 
autor Życia św. Edwarda, króla i wyznawcy. Korespondował też z wieloma wybitnymi mę-
żami swego czasu, niestety korespondencja ta nie zachowała się. Elred zmarł 12 stycznia 
1167 r. w Rievaulx i został pochowany w kapitularzu klasztornym. Jego grób natychmiast 
został otoczony kultem, który w 1476 roku został zatwierdzony przez kapitułę generalną 
cystersów. Wcześniej, w 1191 r., nastąpiło przeniesienie jego relikwii. 

Zamyśl się… 
„Nie bój się po-
magać.  Być 
może Bóg chce 
odpowiedzieć na 
czyjąś modlitwę 
poprzez Twoje 
ręce”                        
/autor nieznany/ 

Uśmiech 
Maks Lieberman portretował pewnego lekarza internistę. Lekarz, zasła-
niając się brakiem czasu, oświadczył, że może pozować artyście jedynie 
dwa razy. Dodał przy tym: 
– Mnie osobiście wystarczy do postawienia diagnozy jedna wizyta pa-
cjenta. 
– No, tak – odpowiedział malarz. – Jeśli pan cos spartaczy, to pańską 
robotę skryje ziemia. Ale jeżeli ja coś spartaczę, to moja robota będzie 
latami wisiała na ścianie i świadczyła przeciwko mnie. 

Coś dla ducha… 
„Ty nigdy się nie boisz?” 

Pewniej mędrzec wsiadł na okręt, aby dostać się na drugi brzeg morza. W połowie drogi 
rozszalała się burza z taką siłą, że wysokie fale rzucały okrętem jakby był suchą gałązką. 
Wszyscy strasznie się bali, niektórzy modlili się, inni tarzali się krzycząc, jeszcze inni wyrzu-
cali cały swój dobytek do morza. Jedynie mędrzec był niewzruszony. Gdy burza ucichła, 
powoli kolory powracały na policzki płynących i niektórzy z nich zwrócili się do mędrca  
z pytaniem: 
- "Jak to się dzieje, że ty nigdy się nie boisz? Czy nie widziałeś, że pomiędzy nami a śmier-
cią była tylko jedna drewniana deska?" 
- "Oczywiście, ale w ciągu życia przekonałem się, że często jest jeszcze mniej". 

/Bruno Ferrero/ 
 


