
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 17.01 Św. Antoniego opata (wsp.)   
700 1) + Józefa (r. śm.), Czesława Piotrowskiego 

     2) + Franciszka, Anielę Stachurów (r. śm.), Reginę, Łukasza Stachurę, Tomasza Ol-

szewskiego z int. Stachurów 

1600 W int. rodzin przeżywających kolędę z Brzezin ul. Chęcińska nr 112 - 150 i ul. Chę-

cińska nr 117 - 149 

Wtorek 18.01 Dzień Powszedni  
1600 W int. rodzin przeżywających kolędę z Brzezin ul. Chęcińska nr 152 - 188 i ul. Chę-

cińska nr 151 - 191 

Środa 19.01 św. Józefa Pelczara (wsp.) - RELIKWIE    
700 + Henryka, Janinę Słowińskich, Marię, Stefana Kruków 

1600 W int. rodzin przeżywających kolędę z Brzezin ul. Chęcińska nr 194 - 236 i ul. Chę-

cińska nr 193 - 239 

1800 1) + Stanisława (r. śm.), Genowefę Sochów i zm. z r. Brzozów i Sochów 2) + Geno-

wefę Kowalską 3) + Agatę Nosek z int. męża z dziećmi 4) + Jana Świetlika od r. Kwa-

śniewskich 5) + Henryka, Irenę, Antoniego, Mariannę, Andrzeja, Rozalię, Mariannę  

i Franciszka 6) + Magdalenę i Jana Nosek 7) + Józefa Misztala od córki Agnieszki  

i wnuczki Patrycji 8) Do Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Łaskawej z proś-

bą o zdrowie i Boże błogosławieństwo 9) + Annę Stachurę od córki Jadwigi 

Czwartek 20.01 Dzień Powszedni    
1600 W int. rodzin przeżywających kolędę z Brzezin ul. Chęcińska nr 238 - 282 i ul. Chę-

cińska nr 247 - 285 

Piątek 21.01 św. Agnieszki (wsp.)  
700 + Wiesława Piotrowskiego (r. śm.) zam. córka z mężem 

1600 W int. rodzin przeżywających kolędę z Brzezin ul. Chęcińska nr 360 - 334 i ul. Chę-

cińska nr 284 - 332 

1800 + Józefa Misztala od syna Roberta i wnuczka Wiktora 

Sobota 22.01 Dzień Powszedni 
700 1) + Zdzisława Lużyńskiego (2 r. śm.) 

     2) + Annę (r. śm.), Jana Jędrochów 

1600 W int. rodzin przeżywających kolędę z Brzezin ul. Chęcińska nr 460 - 424 i ul. Chę-

cińska nr 447 - 405 

Niedziela 23.01 Niedziela  
800 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Ryszarda Barana, 

Stanisława, Wacława Szczukiewiczów 

1000 + Bolesława Stachurskiego zam. syn z r. 

1200 Msza Święta 

1600 za Parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 62, 1-5    /  1 Kor 12, 4-11      Ewangelia: J 2, 1-11 

W Kanie Galilejskiej odbywało się 
wesele i była tam Matka Jezusa. 
Zaproszono na to wesele także Je-
zusa i Jego uczniów. A kiedy zabra-
kło wina, Matka Jezusa rzekła do 
Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej 
odpowiedział: «Czyż to moja lub 
Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jesz-
cze nie nadeszła godzina moja?» 
Wtedy Matka Jego powiedziała do 
sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie». Stało zaś tam sześć 
stągwi kamiennych przeznaczonych 
do żydowskich oczyszczeń, z któ-
rych każda mogła pomieścić dwie 
lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: 
«Napełnijcie stągwie wodą». I napeł-
nili je aż po brzegi. Potem powiedział 
do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanie-
ście staroście weselnemu». Ci więc 
zanieśli. Gdy zaś starosta weselny 
skosztował wody, która stała się 
winem – a nie wiedział, skąd ono 
pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali 
wodę, wiedzieli – przywołał pana 
młodego i powiedział do niego: 
«Każdy człowiek stawia najpierw 
dobre wino, a gdy się napiją, wów-
czas gorsze. Ty zachowałeś dobre 
wino aż do tej pory». Taki to począ-
tek znaków uczynił Jezus w Kanie 
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę  
i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

 
 

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski 
Wydawco Prasy Katolickiej 

módl się za nami! 

Extra… 
× 16.01.1796 – W Raciborzu otwarto Most Zamkowy nad Odrą. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W czwartek zmarł +Józef Fałdziński z Brzezin, a wczoraj - w sobotę, jego żona +Marianna. 
Ich pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 14 00. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek…”. 
▪ Od piątku codziennie odmawialiśmy modlitwę w ramach Nowenny przed wprowadzeniem 
relikwii bł. Ignacego Kłopotowskiego. Dzisiaj jeszcze raz pragnę pozdrowić i podziękować 
Siostrom, które przyjechały do nas z Warszawy ze  Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Lore-
tańskiej. Siostry podczas Mszy św. przybliżają nam postać bł. Ignacego, a o godz. 10.00 
dokonają uroczystego wprowadzenia relikwii założyciela ich zgromadzenia. Siostry przywio-
zły z sobą również ciekawe pozycje książkowe, które można nabyć w przedsionku kościoła. 
Z wiadomych powodów nie będzie ucałowania relikwii, a jedynie błogosławieństwo. Pamiąt-
kowe obrazki dołączone są do dzisiejszego numeru SANCTUSA i umieszczone na stoliku 
za ławkami. Pragnę podziękować Redakcji Pisma Parafialnego SANCTUS za ufundowanie 
relikwiarza bł. Ignacego Kłopotowskiego. 
▪ W poniedziałek - 17.01 w kościele katolickim w Polsce obchodzimy XXV Dzień Judai-
zmu, a  w dniach 18 do 25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
▪ Jak w każdym miesiącu tak i w styczniu, w najbliższy, trzeci piątek miesiąca o godz. 18 00 
– Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ W piątek Dzień Babci, a w sobotę Dzień Dziadka. Pa-
miętajmy o nich w modlitwach. 
▪ W liturgii tygodnia wspominamy: poniedziałek - św. 
Antoniego, opata; środa - św. Józefa Sebastiana Pelcza-
ra, b-pa. Msza św. z relikwiami; piątek - św. Agnieszki, 
dziewicy i męcz. 
▪ W przyszły - trzeci piątek miesiąca, nabożeństwo ku 
czci Miłosierdzia Bożego o godz. 18.00. 
▪ W przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz. 12.00 i zaraz 
po niej kolędować u nas w kościele będzie Szkolno-
Gminna Orkiestra Dęta z Morawicy. Zaplanujmy obiad  
o godzinę później. 
▪ 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 charakter organizacyjny. Jeśli zaproponowa-
ny 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:              - Brzeziny ul. Chęcińska nr 112 - 150 i ul. Chęcińska nr 117 - 149 
- we wtorek:                     - Brzeziny ul. Chęcińska nr 152 - 188 i ul. Chęcińska nr 151 - 191 
- w środę:                         - Brzeziny ul. Chęcińska nr 194 - 236 i ul. Chęcińska nr 193 - 239 
- w czwartek:                    - Brzeziny ul. Chęcińska nr 238 - 282 i ul. Chęcińska nr 247 - 285 
- w piątek:                        - Brzeziny ul. Chęcińska nr 360 - 334 i ul. Chęcińska nr 284 - 332 
- w sobotę:                       - Brzeziny ul. Chęcińska nr 460 - 424 i ul. Chęcińska nr 447 - 405. 
W następnym tygodniu planowany jest następujący porządek: 
- w poniedziałek:    - Brzeziny - ul. Chęcińska nr 422 - 398 i nr 403 – 345 
- we wtorek:            - Brzeziny - ul. Chęcińska nr 394 - 362 i nr 341 - 301 oraz ul. Dworcowa. 
- w środę:               - Brzeziny - Osiedle za torami. 
- w czwartek:          - Brzeziny - Osiedle Podlesie wraz z ul. Szkolną, Sportową, Błękitna. 
- w piątek               - Kolęda dla rodzin pominiętych lub przeszkodzonych. 
- w sobotę              - Kolęda na zgłoszenia. 
 
 
 

▪ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzezinach włączyła się do akcji „Remontujemy 
mieszkanie dla państwa Kołek z Brzezin – wspaniałej, ciepłej 4 osobowej rodziny, w której 
wszyscy są osobami głuchoniemymi. Państwo Kołek wychowują 2 dzieci, które uczęszczają 
do specjalnych szkół przeznaczonych dla osób właśnie z takimi wadami więc rodzice są  
w ciągłych rozjazdach. Rodzina utrzymuje się z renty socjalnej. Ze względu dysfunkcje 
obojga rodziców bardzo trudno jest im podjąć pracę. Do tej pory p. Marcin próbował różnych 
prac, na tyle na ile pozwalały mu warunki. Jednak w ostatnim czasie przeszedł operację, 
podczas której wstawiono mu rozrusznik serca, co jeszcze bardziej skomplikowało życie 
Państwa Kołek. Ostatnio rodzina otrzymała mieszkanie komunalne z gminy. Niestety, wy-
maga ono remontu, który dzięki pomocy wielu ludzi dobrego serca – trwa. Dyrekcja, nau-
czyciele i uczniowie naszej szkoły postanowili włączyć się do akcji i pomóc w umeblowaniu 
pokoi dla dzieci. Serdecznie prosimy naszą społeczność lokalną o przyłączenie się do tej 
jakże szczytnej akcji, pomocy z naszej miejscowości – naszym sąsiadom. Zuchy i harcerze 
będą kwestowali na ten cel 23 stycznia – w niedzielę po Mszach św. 

Boży człowiek… - Św. Marceli I (16 stycznia) 
Marceli był synem Benedykta. Jako archiprezbiter odgrywał 
kluczową rolę w Kościele po śmierci papieża Marcelina, kiedy to 
przez trzy i pół roku na skutek prześladowań chrześcijan nie 
wybierano nowego biskupa Rzymu. Pontyfikat Marcelego I trwał 
krótko - od maja 306 roku do 16 stycznia 307 roku. Korzystając  
z chwilowej przerwy w dręczeniu Kościoła, związanej ze zmianą 
rządów w cesarstwie rzymskim, zreorganizował rozbitą w wyniku 
prześladowań administrację kościelną. Dużo przykrości doznał 
ze strony tzw. lapsi - chrześcijan, którzy w czasie prześladowań 
wyrzekli się wiary, a potem powracając do Kościoła nie chcieli 
poddać się wymaganym warunkom pokuty. Większość wspólno-
ty Kościoła rzymskiego wypowiedziała posłuszeństwo Marcele-
mu I z powodu rozbieżności w kwestii prawa do cofania lub 
przedłużania pokuty. Doszło do przelewu krwi i cesarz Maksen-

cjusz (ok. 279-312) oskarżył papieża Marcelego I o wywołanie publicznych niepokojów. 
Obito go rózgami, a następnie zesłano na wygnanie. Zmuszono go, by został pasterzem 
bydła. Po wielu udrękach zakończył swoje życie w nędzy. 

Czy wiesz, że… 
„Miała wielkie wymagania wobec siebie, cechowała się obiektywizmem, skromnością i od-
daniem społeczeństwu. Gdyby choć część z tych wartości była obecna wśród europejskich 
elit, Europę czekałaby lepsza przyszłość." - Albert Einstein na uroczystości upamiętniającej 
zmarłą Marię Skłodowską Curie, dwa lata po tych słowach wybuchła II Wojna Światowa. 

Zamyśl się… 
„Lepiej mieć uczciwego wroga 
niż fałszywego przyjaciela”         

/autor nieznany/  

Uśmiech 
Żona zgłasza na policji zaginięcie męża. Policjant pyta: 

- Czy mąż ma jakieś znaki szczególne? 
- Jeszcze nie, ale jak wróci....! 

Coś dla ducha… 
„Skupić myśli” 

W jasny słoneczny dzień weźcie silne szkło powiększające i parę gazet i wyjdźcie na dwór 
przeprowadzić doświadczenie. Potrzymajcie lupę nad kupką zgniecionych gazet. Nawet jeśli 
będziecie wzmacniać moc słonecznych promieni, przepuszczając je przez soczewkę, nie 
uda wam się rozpalić ognia - jeżeli będziecie ruszać szkłem. Jeśli jednak potrzymacie szkło 
nieruchomo i pozwolicie mu skupić promienie w pojedynczą wiązkę, ujarzmicie energię 
słoneczną i zwiększycie jej moc dzięki soczewce - rozpalicie ogień. Skupienie działa także  
w przypadku mocy myśli. Spróbujcie w ten sposób rozpalić własne błądzące myśli. 

 


