
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 24.01 św. Franciszka Salezego (wsp.) 
1600 W int. Rodzin przeżywających kolędę z Brzezin ul. Chęcińska nr 422-398 i ul. Chę-

cińska 403-345 

Wtorek 25.01 Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła 
1600 W int. Rodzin przeżywających kolędę z Brzezin ul. Chęcińska nr 394-362 i ul. Chę-

cińska 341-301 oraz z ul. Dworcowej 

Środa 26.01 św. biskupów Tymoteusza i Tytusa (wsp.) 
700 + Józefa i Mariannę Fałdzińskich zam. siostra Renia z r. 

1600 W int. Rodzin przeżywających kolędę z Brzezin Osiedle za torami 

1800 1) + Janinę, Stanisława i zm. z r. Praszkiewiczów 2) + Edwarda Brzozę (11. r. śm.)  

z int r. 3) + Kazimierę, Józefa Gibasów, Krzysztofa Lewickiego 4) + Teresę Bębacz  

(1. r. śm.) zam. dzieci 5) + Genowefę Kowalską 6) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Stefanii do Matki Bożej 7) + Józefa Misztala od Haliny z r. 8) + Stanisława Łysaka  

(1 r. śm.) z int. r. 9) + Annę Stachurę od córki Janiny 10) W intencji wiadomej Panu Bogu 

11) + Józefa i Mariannę Fałdzińskich - od syna i reszty rodziny 12) + Edwarda, Anielę, 

Józefa i Stanisława Malickich i Henryka Kowalskiego 13) + Stanisława Dudka od uczest-

ników pogrzebu 14) + Rafała Władyszewskiego od uczestników pogrzebu 

Czwartek 27.01 bł. Jerzego Matulewicza - RELIKWIE 
700 + Jana Skarbka zam. mama 

1600 W int. Rodzin przeżywających kolędę z Brzezin Osiedle Podlesie i ul. Szkolna, Spor-

towa, Błękitna 

Piątek 28.01  św. Tomasza z Akwinu (wsp.) 
1600 W int. Rodzin przeżywających kolędę (osoby pominięte lub przeszkodzone) 

Sobota 29.01 bł. Bolesławy Lament - RELIKWIE 

700 + Genowefę, Stanisława Malickich 

1600 Msza Święta 

Niedziela 30.01 IV Niedziela Zwykła – RELIKWIE BŁ. BRONISŁAWA 
800 + Edwarda i Władysława Nowaków 

1000 W 18 r. ur. Angeliki Stachurskiej zam. rodzice i siostra 

1200 + Genowefę (r. śm.), Zdzisława, Stanisława, Bogdana Szałasów i Krystynę Kasperek 

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 
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III Niedziela Zwykła 
23 stycznia 2022 Nr 9 (687) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10 / 1 Kor 12, 12-30   Ewangelia: Łk 1, 1-4; 4, 14-21 
 

Wielu już starało się 
ułożyć opowiadanie 
o zdarzeniach, które 
się dokonały pośród 
nas, tak jak nam je 
przekazali ci, którzy 
od początku byli 
naocznymi świad-
kami i sługami sło-
wa. Postanowiłem 
więc i ja zbadać 
dokładnie wszystko 
od pierwszych chwil  
i opisać ci po kolei, 
dostojny Teofilu, 
abyś się mógł prze-
konać o całkowitej 
pewności nauk, 
których ci udzielono. 
W owym czasie: 
Powrócił Jezus mo-
cą Ducha do Galilei, 
a wieść o Nim roze-
szła się po całej 
okolicy. On zaś 
nauczał w ich syna-
gogach, wysławiany 
przez wszystkich. 
Przyszedł również 

do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi  
i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł 
miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił  
i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Zwinąw-
szy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. 
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». 
 
 

Niedziela Słowa Bożego 
 

 

Extra… 
× 24.01.1843 – Została założona Politechnika Lwowska. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W tym tygodniu odbyły się pogrzeby: - we wtorek + Józefa i Marianny Fałdzińskich z Brze-

zin, - w piątek + Stanisława Dudka z Kielc, a wczoraj - w sobotę + Rafała Władyszewskiego 
pochodzącego z Brzezin, a ostatnio mieszkającego w Norwegii. Módlmy się: „Wieczny od-
poczynek …”. 

▪ Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 

roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać 
tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus 
puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, 
wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje”. Niech będzie to szczególny czas odkrywania 
Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych. 

▪ Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj podczas Mszy Św. o godz. 12.00 i zaraz po niej, kolędować 

u nas w kościele będzie Szkolno-Gminna Orkiestra Dęta z Morawicy. Przesuwamy obiad  
o godzinę później. 

▪ W liturgii tygodnia przeżywamy: 

- dziś                         wspominamy bł. Męczenników z Pratulina, Msze św. z relikwiami 
- w poniedziałek        wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora K-la, 
- we wtorek               Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła, 
- w środę                   wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa, 
- w czwartek             wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, Msza św. z relikwiami 
- w piątek                  wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora K-ła, 
- w sobotę                 wspomnienie bł. Bolesławy Lament, Msza św. z relikwiami 
- w niedzielę             wspominamy bł. Bronisława Markiewicza, Msze św. z relikwiami 
▪ W tym tygodniu kończymy kolędę przeżywaną podobnie jak w ubiegłym roku. 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:       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. 
Jeśli ktoś czuje potrzebę indywidualnej wizyty np. poświęcenie domu, założenie kartoteki, 
odwiedzenie chorego, lub rozmowy, to proszę o umówienie dogodnego terminu kolędy. 
▪ Pragnę poinformować, że została ustalona data bierzmowania. Sakramentu Ducha Świę-
tego udzieli ks. arcybiskup Tadeusz Wojda w niedzielę 5 czerwca 2022 r. o godz. 10 00. 
▪ Proszę, żeby dzieci komunijne przygotowały sobie świece lub gromnice, które zostaną 
poświęcone w przyszłym tygodniu 2 lutego. Najlepiej jeśli to będzie świeca od chrztu św. 
▪ Mija miesiąc czasu, jak prosiłem o włączenie się w adorację Najświętszego Sakramentu. 
W miesiącu lutym rozpocznie się całodobowe czuwanie 4 - w pierwszy piątek miesiąca po 
Mszy św. o godz. 18 00, do 5, do godz. 16 00 w pierwszą sobotę miesiąca. Proszę o wpisa-
nie się na listę za ławkami dla celów organizacyjnych. 
▪ Zuchy i harcerze kwestują dzisiaj przed kościołem po Mszach św. wspomagając akcję: 
„Remontujemy mieszkanie dla państwa Kołek z Brzezin”. Zebrane fundusze przeznaczone 
będą na wyposażenie remontowanego mieszkania dla 4 osobowej głuchoniemej rodziny. 
▪ Podziękowania kieruję za wszystkie ofiary składane podczas kolędy. 
 
 
 

Boży człowiek… - bł. Paula Gambara Costa  (24 stycznia) 
Paula Gambara Costa urodziła się 3 marca 1473 r. w Brescii. Od młodości była podziwiana 
za piękno i głębię cnót chrześcijańskich. Tęskniła za życiem zakonnym, mimo to, wbrew jej 
woli, bardzo młodo (miała zaledwie 12 lat) wydano ją za hrabiego Ludwika Costa. W 1485 r. 
obydwoje zamieszkali w Piemoncie. Początkowo młodej mężatce spodobało się życie świa-
towe. Pod wpływem franciszkanina Anioła Carletti powróciła jednak do wcześniejszych 
aspiracji i wstąpiła do III Zakonu Franciszkańskiego, przywdziewając tercjarski habit. Ludwik 
nie akceptował zmiany swojej żony, stał się arogancki i chciwy. Więził Paulę, zdarzało się 
nawet, że ją bił. Utrudniał jej praktyki religijne i prowadzenie działalności charytatywnej. 
Widząc brak zainteresowania, a nawet niechęć do siebie ze strony męża, Paula poświęciła 
się wychowaniu urodzonego w 1488 r. syna - Jana Franciszka. Rozpoczęła również życie 
pokutne, wiele czasu poświęcając modlitwie. W latach 1493-1503 zapanował głód. Paula 
chętnie wykazywała się hojnością wobec wielu biednych, chorych i bezdomnych, którzy 
przychodzili po pomoc. Ludwik Costa w 1504 r. zmienił swoje życie, czego przyczyną była 
nagła i ciężka choroba jego wieloletniej kochanki. Paula przebaczyła mężowi niewierność  
i lata poniżania. Zaopiekowała się nawet śmiertelnie chorą dawną kochanką męża i pomo-
gła jej przygotować się do pojednan ia z Bogiem. Pod wpływem tych wydarzeń Ludwik za-
czął zupełnie inaczej traktować swoją żonę. Mogła jawnie nosić habit franciszkański. Gdy 
mąż poważnie zachorował, kochająca żona opiekowała się nim i pielęgnowała go. Poleciła 
go też wstawiennictwu Anioła Carletti, który zmarł w Cuneo. Ludwik został uzdrowiony i udał 
się na pielgrzymkę do grobu błogosławionego franciszkanina, a historia tego uleczenia 
została uwzględniona w postępowaniu beatyfikacyjnym Anioła Carlettiego z Chivasso. Gdy 
Paula owdowiała, poświęciła się całkowicie opiece nad ubogimi. Na ten też cel przeznaczyła 
cały swój majątek. Zmarła w opinii świętości 24 stycznia 1515 r., mając 42 lata. 

Czy wiesz, że… 
Jutro rozpoczyna się w Finlandii proces przeciwko liderce chrześcijańskiej partii demokra-
tycznej Paivi Mari Kuvaja Rasanem która jest lekarzem i politykiem. W 2004 r napisała 
książkę „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” za tą publikację będzie dzisiaj sądzona jako 
głoszenie nienawiści – grozi jej 2 lata więzienia… Towarzyszmy jej w modlitwie by odważnie 
zniosła cierpienia i szykany ze względu na swoją wiarę. Daj nam Boże siłę w chwilach próby 
kiedy za Ewangelię będą wydawać katolików przed sądy „wolnego” świata… Boże wybaw 
nas od aksamitnych tyranów – jeśli tego chcesz – albo daj siłę do wytrwania w wierności na 
Twoją większą chwałę kiedy będą nas przycinać, kneblować, zamykać…. 

Zamyśl się… 
„Nigdy nie żałuj bycia dobrym dla nieodpowiednich ludzi. Twoje zachowa-
nie mówi wszystko o Tobie, a ich zachowanie mówi wszystko o nich.”  

/autor nieznany/ 

Uśmiech 
- Co robi traktor 
u fryzjera? - 
warkocze 

Coś dla ducha… 
„Zabawa w księdza” 

Mały chłopiec bawił się na schodach domu "w księdza" razem ze swoim rówieśnikiem. 
Wszystko przebiegało dobrze, aż do momentu, w którym jego mały przyjaciel, znudzony 
faktem bycia jedynie ministrantem, wspiął się na wyższy stopień i zaczął wygłaszać kazanie. 
Oczywiście kolega natychmiast ostro go zganił: - Kazania mogę mówić tylko ja! Ty nie mo-
żesz mówić! Teraz ja! Nie jesteś miły i nie umiesz się bawić! 
Przywołana tymi krzykami mama, zwróciła uwagę synkowi, że jako gospodarz nie powinien 
mieć nic przeciwko temu, by i jego gość mógł wygłaszać kazania. Słysząc to chłopiec zmar-
twił się przez chwilę, po czym wspiął się o jeden stopień wyżej i powiedział: 
- Dobrze, możesz mówić swoje kazania, ale ja będę Bogiem. 
Jeśli myślisz, że świat jest zbudowany ze stopni, tracisz czas rozpychając się na nich i usiłu-
jąc wspiąć się choćby trochę w górę.                                                                /Bruno Ferrero/ 

 


