
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 28.12  Święto świętych Młodzianków, męczenników 
700 + Apolonię, Stanisława Puchałów   
Wtorek 29.12 Piąty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego 
700 + Henrykę i Piotra Brzozę   
Środa 30.12 Szósty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego 
700 + Jana (r. śm.) i Franciszkę Kubicką i zm. z r. Kubickich 
Czwartek 31.12 Siódmy Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego - REL. Św. Katarzyny 
1600 w int. zm. z Brzezin w 2020 r. zam. sołtys Brzezin 
Piątek 01.01Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
800    
1000 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickie-
go, Ryszarda Barana 
1200 + Reginę Kasperek 
1600 + Tadeusza Frankowicza zam. mama 
Sobota 02.01 św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu (wspomn.) 
1600 + Jana, Mariannę, Stanisława Rozparów, Edwarda Brzozę z int. córki Janiny 
1800 Msza święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi  
Niedziela 03.01 Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
800 + Genowefę, Edwarda Władyszewskich 
1000 + Genowefę i Józefa Plewów, Piotra, Leonę Kurtków z int. Kurtków 
1200  za Parafię  
1600 + Annę, Stefana, Tadeusza Salomonów, Helenę, Jana, Henryka Węgrzynów, Kazimie-
rę, Józefa Gibasów, Krzysztofa Lewickiego 
 

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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 Święto Świętej Rodziny  
Jezusa, Maryi i Józefa 

27 grudnia 2020 r. Nr 5 (607) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 15, 1-6; 21, 1-3   
          Hbr 11, 8. 11-12. 17-19 
Ewangelia: Łk 2, 22. 39-40 
Gdy upłynęły dni ich oczysz-
czenia według Prawa Mojże-
szowego, Rodzice przynieśli 
Jezusa do Jerozolimy, aby 
przedstawić Go Panu. A gdy 
wypełnili wszystko według 
Prawa Pańskiego, wrócili do 
Galilei, do swego miasta – 
Nazaretu. Dziecię zaś rosło  
i nabierało mocy, napełniając 
się mądrością, a łaska Boża 
spoczywała na Nim. 

Kazanie espresso… 
Urzekają mnie słowa staro-
żytnego Mędrca: „Pan uczcił 
ojca przez dzieci, a prawa 
matki nad synami utwierdził”. 
Nie pasują one do mentalno-
ści współczesnego świata. 
Kwestionuje się władzę rodzi-
cielską i mówi o „wychowaniu 
bezstresowym”. A świat trwał 
tysiące lat, opierając się  
a fundamencie trwałych i na-
turalnych zasad. Odrzucenie 

tego, co sprowadzało się przez wieki i tysiąclecia, jest nie tylko niebezpieczne, ale wręcz 
głupie. Niech każdy rozważy te fakty, zanim ośmieli się wyzywać do hołdowania nowym 
trendom współczesnego świata.                                                                          /o. J. Bocian/ 
 
 

Najświętsza Rodzino,  
doskonały wzorze wszelkich cnót, 

wspomagaj nas! 
 
 
 

Modlitwa… 
Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna,  by każdy, kto w Niego wierzy 
nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. 
Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty. 
 

Extra… 
× 27.12.1655 – Wojska Szwedzkie zakończyły nieudane oblężenia Jasnej Góry  
× 28.12.1065 – konsekrowano opactwo westminsterskie w Londynie. 
× 30.12.1748 – Końskie otrzymały prawa miejskie. 
 



A w parafii… 
▪ Dzisiaj Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Zachęcamy, aby małżonkowie 
przybyli do kościoła razem i stanęli obok siebie. Po homilii nastąpi odnowienie przyrzeczeń 
małżeńskich. 
▪ W poniedziałek przeżywamy Święto Świętych Młodzianków Męczenników. 
▪ W czwartek - ostatni dzień starego 2020 roku. W związku z zakazem przemieszczania się, 
w noc sylwestrową nie będzie Mszy św. o północy. O godz. 16 zostanie odprawiona Msza 
św., po niej Nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i modlitwa przebła-
galna za grzechy w mijającym roku i błagalna o Boże błogosławieństwo na nieznany nam 
czas Nowego Roku 2021. 
▪ W piątek - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to święto nakazane. Obowią-
zuje nas uczestnictwo we Mszy św.  Msze św. jak w każdą niedzielę. Taca w tym dniu prze-
znaczona jest na Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej. 
▪ 1 stycznia to również pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udam się jak w każdy I piątek 
miesiąca od godz. 9 00. Jak było to ogłaszane przed tygodniem - po Mszy św. popołudnio-
wej, rozpocznie się całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu i trwać będzie do so-
boty do godz. 16 00. Każdy może przyjść o dowolnej porze na adorację Najświętszego Sa-
kramentu. Jednak dla celów organizacyjnych, jeśli ktoś może, prosimy do zadeklarowania 
czuwania o określonej godzinie wpisując się na listę znajdującą się w na stoliku za ławkami. 
▪ W najbliższą sobotę wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu 
biskupów i doktorów Kościoła. 
▪ 2 stycznia - to także pierwsza sobota miesiąca z Nabożeństwem do Niepokalanego Serca 
N. M. P. Msze św. o godz. 16 00 i 18 00. 
▪ W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie Róż Różańcowych. 
▪ Zapowiedzi: Makówka Mariusz z naszej Parafii i Misztal Anna z Parafii w Lisowie. Zapo-
wiedź 2. Jeśli ktoś zna przeszkody mogące zaistnieć między tymi osobami jest zobowiązany 
do powiadomienia duszpasterzy. 
▪ Chciałbym serdecznie podziękować za hojne ofiary, które zostaną przekazane: -z Pasterki 
800 zł. na Fundusz Obrony Życia SOS i -z drugiego dnia świąt - ze św. Szczepana 2800 zł. 
na KUL. Dziękuję za składane ofiary. 
▪ W związku z obostrzeniami odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą, nie odbędą się 
w formie tradycyjnej. Pragniemy spotkać się z naszymi Parafianami na Mszy św. o godz. 
16.00  
28.12.2020 r. poniedziałek:  - Zbrza, Nida Lurowizna i Nida Łaziska. 
29.12.2020 r. wtorek:           - Nida od nr 28 - 74. 
30.12.2020 r. środa:             - Brzeziny - blok kolejowy i Nida od nr 1 do 27. 
02.01.2021 r. sobota:           - Podwole i Brzeziny ul. Dolomitowa. 

Boży człowiek… - św. Egwin (30 grudnia) 
Egwin urodził się w VII w. Kształcił się u benedyktynów  
w Worcester. Tam został mnichem, a potem kapłanem. W 693 
r. powołano go na biskupstwo w rodzinnym mieście. Stał się 
reformatorem życia kościelnego. Bronił świętości małżeństwa, 
stawał w obronie sierot i wdów. Był doradcą Eldera, króla 
Mercji, jego syna Kenreda oraz Offy I, króla wschodnich 
Sasów. Podczas pobytu w Rzymie otrzymał od papieża zgodę 
na rezygnację z biskupstwa. W ostatnich latach życia pełnił 
obowiązki opata w założonym przez siebie opactwie  
w Evesham. Osiedlenie się tam było poprzedzone objawieniem 
Maryi, która powiedziała Egwinowi, gdzie chce mieć swój 
klasztor. Zmarł 30 grudnia 717 r. Modlitwa. Panie nasz Boże, 
ucz nas bronić świętości rodziny na wzór św. Egwina. 

W poszukiwaniu… 
Praesumptio boni viri – to starożytna zasada prawa zwana w strożytnym Rzymie jako - 
domniemanie dobrej wiary. Dzisiaj powszechnie zapisana jako zasada domniemania 
niewinności. Współczenna encyklopedia podaje – „Zasadę tę przyjmuje się za oczywistą 
dla współczesnych państw prawa.” Jakim więc państwem jest kraj gdzie wyroki zaczynają 
wydawać media? Gdzie oskarżenia i wyroki ogłasza tłum na ulicach? Polska - 2018 rok do 
jednej z redakcji trafia list oskarżający księdza, potem redakcja mówi, że rozmawia z 21 
osobami które oskarżają tą osobę, że źle się czuły współpracując z nim. Koncern medialny 
rozpoczyna serię oczerniajacych publikacji w okresie 20 – 28 września ekwiwalent 
szacowanej wartości publikacji oskarżających tego jednego człowieka wynosi 12 619 204 zł. 
Jego kariera się kończy… Jakoś nikt nie wspomina, że do redakcji tego pisma zostało 
wysłanych również 99 listów osób które zaświadczają o dobrej współpracy z księdzem i tym 
jak im pomógł… Rok 2020 jeden z polskich biskupów dostaje serię oskarżeń o 
wypowiedziane słowa, przez które ktoś inny uznał, że go obrażają… Pod jego domem tłum 
skanduje wulgarne słowa w jego stronę, dewastuje jego mienie… Nikt nie dostrzega, że ten 
sam biskup wiele czasu poświęca na bycie z rodzicami w szpitalach swojej dziecezji w 
chwilach gdy ich dzieci walczą o życie, w najtrudniejszym momencie ich życia. Jest z nimi, 
gotowy do rozmowy, wysłuchania, podania kubka z wodą... Inny przykład rok 2020 Kielce, 
dyrektorka jednej ze szkół średnich z dnia na dzień doświadcza serii oskarżających 
artykułów w lokalnych mediach jak i w internecie. Doświadcza wielu wulgarnych słów pod 
swoim adresem, jak się później okazuje za coś czego nigdy nie zrobiła… Kto cofnie 
wypowiedziane słowa, kto napisze sprostowanie… Kto zwróci „dobre imię”? Łatwo 
oskarżyć… równie łatwo być oskarżonym… Starożytni Rzymianie znając słabość ludzkiej 
natury mieli też surowe kary dla tych, którzy pochopnie oskarżali innych…                      /KK/ 

Zamyśl się… 
„Im więcej dajecie, tym 
więcej otrzymacie.”  
      /Św. Wincenty a Paulo/  

Uśmiech 
Leci Amerykanin rosyjskimi liniami lotniczymi. Podchodzi do 
niego miła stewardessa i pyta: - Życzy pan sobie obiad? - A ja-
ki jest wybór? - Tak lub nie 

Coś dla ducha… 
„O utraconej przyjaźni” 

Mała wieś; drogą przejeżdża rowerzysta. To młody chłopak, który mieszka tu w okolicy, od 
dłuższego czasu trenuje kolarstwo. Jest bardzo lubiany, ma wiele kolegów i koleżanek. 
Wszyscy oni wierzą w to, że Michał zostanie kiedyś sławnym kolarzem. Czas szybko mijał. 
Minęły trzy lata, w czasie których chłopak ciężko i wytrwale trenował. Zaczął wreszcie osią-
gać sukcesy. Wygrał kilka wyścigów, które dały mu pewność siebie. Coraz więcej czasu po-
święcał na treningi, jednocześnie coraz rzadziej spotykał się ze swoimi starymi znajomymi. 
Poznawał wciąż nowych, wpływowych ludzi i zapominał o tych, którzy w niego wierzyli, gdy 
rozpoczynał karierę. Z czasem zaczął na nich patrzeć z góry, stał się zadufany w sobie. Nie 
dzwonił do nich, nie odwiedzał. Minęły jeszcze dwa lata i Michał zapomniał o swoich korze-
niach. Miał piękną willę, sportowy samochód. Niestety, im bardziej był sławny i bogaty, tym 
bardziej czuł się samotny. Zapomniał o jednej, ważnej rzeczy, że pycha jest największym 
złem tego świata. Czy pamiętam o swoich bliskich, ludziach, którzy byli mi życzliwi? Może 
gdzieś wśród codziennych spraw, w ciągłej pogoni za gotówką, zapomniałem o ojcu, matce; 
może nie odwiedzam nawet ich grobu. Jacy byli ci ludzie, którzy we mnie wierzyli? Co się 
teraz z nimi dzieje? Przyjaciele z podwórka. Razem bawiliśmy się w berka. A dziś niektórzy 
mają własne rodziny, inni wyjechali do wielkiego miasta w poszukiwaniu pracy, a są i tacy, 
którzy tragicznie zginęli w wypadku. Pamiętajmy o nich, gdy staniemy u szczytu kariery.      

/Marcin Melon/ 
 


