
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

 

Poniedziałek 30.01 bł. Bronisława Markiewicza - RELIKWIE 
700 Msza Święta  

Wtorek 31.01 św. Jana Bosko - RELIKWIE 
700 Msza Święta 

Środa 01.02 Dzień Powszedni     
1600 + Mariannę (r. śm.) i Władysława Domagałów z int. r. 

1800 1) + Stefanię, Jana, Józefę, Jacentego Znojków i zm. z r. Grzegorczyków 2) + Juliana, 

Stanisława Stachurę i Kazimierę Wolszczak 3) + Henryka Wojtysia i Jana Zygadło  

4) + Krystynę Zawadzką od redakcji Pisma Parafialnego SANCTUS 5) + Jana i Magdalenę 

Nosek i o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stefanii 6) + Mariannę, Władysława Bąków 

zam. chrześnica 7) + Grzegorza Zawłockiego od uczestników pogrzebu  8) + Janinę Prędotę 

(4 r. śm.) i Irenę Nowak (4 r. śm.) 

Czwartek 02.02 Święto Ofiarowania Pańskiego 
800 + Genowefę, Edwarda, Stanisława Biesagów i Ryszarda Zegadło 

1200 + Mariana Janikowskiego (r. śm.) 

1600 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii 

1800 + Agatę Nosek (6 r. śm.) zam. mąż z dziećmi 

Piątek 03.02 Dzień Powszedni 
1600 + Genowefę, Tadeusza, Wiesława Januszków i Mariannę Kubicką  

1800 + Stanisławę (30 r. śm.) i Mieczysława Pabianów  

Sobota 04.02 Dzień Powszedni 
1600 + Mikołaja, Katarzynę i Edwarda Brzozów z int. r.  

1800 + zm. z r. Daleszaków 

Niedziela 05.02 V Niedziela Zwykła 
800 + Mariana Piotrowskiego, Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Tomasza Kubickiego, 

Ryszarda Barana i zm. z r. Szczukiewiczów z int. r. 

1000 + Wiesława Januszka (4 r. śm.) zam. żona z dziećmi 

1200 + Reginę, Edwarda, Władysława Kasperków 

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 
 

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

 

 

 
 

IV Niedziela Zwykła 
29 stycznia 2023 r. Nr 10 (740) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  So 2, 3; 3, 12-13     /    1 Kor 1, 26-31    Ewangelia:    Mt 5, 1-12a 

Jezus, widząc tłumy, wy-
szedł na górę. A gdy usiadł, 
przystąpili do Niego Jego 
uczniowie. Wtedy otworzył 
usta i nauczał ich tymi sło-
wami: «Błogosławieni ubo-
dzy w duchu, albowiem do 
nich należy królestwo nie-
bieskie. Błogosławieni, któ-
rzy się smucą, albowiem oni 
będą pocieszeni. Błogosła-
wieni cisi, albowiem oni na 
własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i 
pragną sprawiedliwości, al-
bowiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, al-
bowiem oni miłosierdzia do-
stąpią. Błogosławieni czy-
stego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą. Błogo-
sławieni, którzy wprowa-
dzają pokój, albowiem oni 
będą nazwani synami Bo-
żymi. Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowanie dla 
sprawiedliwości, albowiem 
do nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni 
jesteście, gdy wam urągają 
i prześladują was i gdy  
z mego powodu mówią 

kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w 
niebie». 
 
 
 

Błogosławieni, święci, szczęśliwi 
 
 

 

Extra… 
× 29.01.1913 – Otwarto Teatr Polski w Warszawie. 
× 31.01.1930 – Amerykańskie przedsiębiorstwo 3M wprowadziło do sprzedaży taśmę 

kleją 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj: 
- przypada 4 Niedziela Zwykła w ciągu roku, 
- w naszej Parafii wspomnienie bł. Bolesławy Lament, zakonnicy, 
- w Kościele Powszechnym Światowy Dzień Trędowatych. 
▪ W tym tygodniu w liturgii przypada: 
- w poniedziałek wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza. Masza św. z relikwiami. 
- we wtorek wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana. Msza św. z relikwiami, 
- w czwartek Święto Ofiarowania Pańskiego. 
▪ W czwartek – 2 lutego w święto MB Gromnicznej obchodzimy Światowy dzień Życia Konse-
krowanego. Taca przeznaczona jest na potrzeby klasztorów kontemplacyjnych. Msze święte 
sprawowane będą o godz. 8 00, 12 00, 16 00 i 18 00.  W czasie każdej Eucharystii obrzęd 
błogosławieństwa gromnic. 
▪ Dzieci przygotowujące się do 1 Komunii św. prosimy o przybycie w tym dniu ze świecami z 
Sakramentu Chrztu św. na godz. 16 00, a po Mszy św. o pozostanie na spotkaniu. 
▪ W tym tygodniu spowiedź godzinę przed Mszą św. wotywną: 
- w pierwszy piątek  o godz. 16 00 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, 
- w pierwszą sobotę o godz. 16 00 Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP 
▪ Są jeszcze wolne terminy na liście na stoliku za ławkami do wpisania się na 1 godzinę czu-
wania całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w lutym. Zapraszamy każdego o do-
wolnej porze przez całą dobę z przerwą na sprzątanie kościoła od 8 00 do 9 00. 
▪ Kuria Diecezjalna w Kielcach podaje komunikat dotyczący zaproszenia na 31 Światowy 
Dzień Chorego przeżywanego pod hasłem „Miej o nim staranie” (Łk 10, 35). Centralne uro-
czystości odbędą się 11 lutego br. w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika na Barwinku w Kielcach. 
▪ W przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona przed kościołem  zbiórka do puszki na Radio 
Maryja i telewizję Trwam. 
▪ W imieniu własnym i ks. Mariusza dziękuję wszystkim za przybycie w ubiegłą niedzielę na 
godz. 18 00, za modlitwę, zamówione Msze św., za życzenia. 
▪ Dziękuję za troskę o czystość naszej świątyni. Wczoraj pracowali: Krzyszkowska Agnieszka, 
Kurtek Helena, Zegadło Zofia, Król Iwona. Na następny tydzień proszę kolejne rodziny z Ko-
wali. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Aby przyjąć Boga i Jego pokój, nie można siedzieć spokojnie i wygodnie, czekając, aż 
wszystko się poprawi, lecz trzeba wstać, wykorzystać okazje łaski, pójść, podjąć ryzyko. Dla-
tego zamiast zastanawiać się i czekać w nadziei, że coś się zmieni, dobrze by było zadać 
sobie pytanie: «Dokąd chcę pójść w tym roku? Do kogo pójdę, żeby czynić dobro?» Tak wielu, 
w Kościele i w społeczeństwie, oczekuje dobra, które Ty i jedynie Ty możesz dać, twoja po-
sługa. A w obliczu lenistwa, które znieczula, i obojętności, która paraliżuje, w obliczu ryzyka 
ograniczenia się do siedzenia przed ekranem z rękami na klawiaturze, dzisiejsi pasterze po-
budzają nas do pójścia, do wzruszenia się tym, co dzieje się w świecie, do pobrudzenia sobie 
rąk, by czynić dobro, do wyrzeczenia się wielu przyzwyczajeń i wygód, by otworzyć się na 
Bożą nowość, która znajduje się w pokorze służby, w odwadze zatroszczenia się. (…) Ileż to 
razy, ogarnięci pośpiechem nie mamy czasu, by nawet na minutę zatrzymać się w towarzy-
stwie Pana, by posłuchać Jego słowa, by się modlić, by adorować, by chwalić… To samo 
dzieje się z innymi: ogarnięci pośpiechem lub pragnieniem odgrywania głównej roli, brak 
czasu, by wysłuchać żony, męża, by porozmawiać z dziećmi, by zapytać ich, co dzieje się  
w ich wnętrzu, a nie tylko jak idą studia i zdrowie. A jak dobrze jest posłuchać starszych, 
dziadka i babci, zajrzeć w głąb życia i na nowo odkryć korzenie. Zadajmy więc sobie pytanie, 
czy jesteśmy w stanie dostrzec, kto mieszka obok nas, kto mieszka w naszym budynku, kogo 
spotykamy codziennie na ulicach?”                                                           /papież Franciszek/ 
 

Boży człowiek… - Św. Maria Klaudyna od św. Ignacego (3 lutego) 
Klaudyna Thevenet przyszła na świat 30 marca 1774 roku w Lyonie. Jej dzieciństwo przypa-
dło na hańbiące historię katolickiej Francji lata rewolucji. Miała wtedy 15 lat. W 1793 roku 
wojska oblegały również Lyon. W rok później dwaj bracia Klaudyny, Ludwik i Franciszek, zo-
stali uwięzieni i straceni. Ich ostatnie słowa brzmiały: "Przebacz im, jak i my przebaczamy"  
i zapadły bardzo głęboko w serce młodej dziewczyny. Nadały jej życiu nowy sens. Od tego 
momentu poświęciła się naprawianiu szkód wyrządzonych przez ateistyczną rewolucję, nie-
sieniu pomocy wszystkim potrzebującym, a szczególnie opuszczonym dzieciom i młodzieży. 
Była przekonana, że u źródła wielu ludzkich cierpień leży nieznajomość Boga i dlatego starała 
się Go przybliżyć swoim podopiecznym. Pewnego zimowego wieczoru ojciec Andre Coindre 
znalazł w kościele Saint Nizier dwie opuszczone i zziębnięte dziewczynki. Powierzył je opiece 
Klaudyny, która się nimi zajęła. W ten sposób powstało w 1815 roku stowarzyszenie "Provi-
dence", a nieco później "Association de Sacre-Coeur", którego przewodniczącą została Klau-
dyna. Wraz ze współtowarzyszkami założyła ona w 1818 roku w Pierres-Plantees Zgroma-
dzenie Sióstr Jezusa i Maryi. Po zatwierdzeniu kanonicznym zakonu w 1823 roku w diecezji 
Puy, została jego przełożoną generalną, przyjmując imię Marii od św. Ignacego. Pełniła ten 
urząd do śmierci. Głównym celem Instytutu była opieka nad ubogimi i opuszczonymi dziew-
czętami, które pozostawały w zakładzie sióstr do 20. roku życia. Tam kończyły szkołę po-
wszechną, otrzymywały gruntowną formację duchową i moralną oraz zdobywały zawód.  
Z czasem Maria Klaudyna i jej siostry rozszerzyły swoją działalność i otworzyły pensjonaty 
dla młodych dziewcząt ze wszystkich grup społecznych. Ostatecznym celem zgromadzenia 
stało się kształcenie oraz duchowa formacja dziewcząt, szczególnie najuboższych. Mimo 
wielu trudności i prób, jakie musiała przejść Klaudyna w ostatnich dwunastu latach życia, jej 
dzieło umacniało się. Tworzyła nowe domy i odważnie przeciwstawiała się wszystkiemu, co 
zagrażało integralności charyzmatu zgromadzenia. Uważała, że siostry powinny być dla po-
wierzonych im dziewcząt przede wszystkim matkami, jak sama powtarzała: "Macie być mat-
kami dla tych dziewcząt, prawdziwymi matkami, zarówno względem duszy, jak i względem 
ciała (...) i jedyne preferencje, na które wam pozwalam, muszą się odnosić do najuboższych, 
najbardziej zaniedbanych lub mających największe problemy; te właśnie kochajcie szczegól-
nie". Wszystko, co robiła, robiła dla Boga - to było jej drogowskazem przez całe życie. Podob-
nie brzmiały jej ostatnie słowa wypowiedziane w dzień narodzin dla nieba: "Jak dobry jest 
Bóg". Zmarła 3 lutego 1837 roku. 

Zamyśl się… 
„Diabeł nie kusi świni, ale i tak warto pozostać 
człowiekiem.” /ks. Wojciech Węgrzyniak/  

Uśmiech 
- Tato, gdzie jest ser? - Mama starła na pizzę. 
- A to na tarce nie mogła? 

Coś dla ducha… 
„Dla kogo?” 

Jedno z opowiadań żydowskich mówi o mądrym rabinie bojącym się Boga. Pewnego wie-
czoru, po dniu spędzonym nad księgą starych proroctw, rabin postanowił wyjść na ulicę  
i odprężyć się w czasie przechadzki. 
Idąc powoli drogą leżącą na uboczu, spotkał pewnego stróża, który długimi i zdecydowanymi 
krokami chodził tam i z powrotem przed ogrodzeniem bogatej posiadłości. 
- Dla kogo tak chodzisz? – spytał zaciekawiony rabin. Stróż wymienił nazwisko swego pana. 
Potem zapytał: 
- A ty dla kogo chodzisz? 
To pytanie głęboko zapadło w serce rabina. 
A ty, dla kogo wędrujesz? Dla kogo przeznaczone są wszystkie kroki i niepokoje twego dnia? 
Dla kogo żyjesz? 
Żyć można tylko dla kogoś. Dzisiaj przy każdym kroku powtórz Jego imię. Przekonasz się,  
że nigdy dotąd twój dzień nie był tak łatwy do przeżycia.                                /Bruno Ferrero/ 

 


