OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 20.01 Dzień Powszedni
700 + Jana, Stanisława Pobochę
730 + Władysławę Łopacką (16 r. śm.) z int. córki
Wtorek 21.01 św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)
700 1) + Leona Baran (r. śm) z int. córki
2) + Cecylia Kmiecik z ok. Dnia Babci z int. wnuków
730 + Jana, Mariannę Zegadło, Władysława i Helenę Świetlik z int. wnuka
Środa 22.01 św. Wincentego Pallottiego, prezbitera (wsp. dowolne)
700 1) + Kazimierę Gibas (2 r. śm), Józefa Gibasa (12 r. śm), Krzysztofa Lewickiego
2) + Stefana Gorzałę (7 r. śm.), Andrzeja, Mariana i Stefanię Kubickich, Irenę, Kazimierza, Czesława Chłopków
Czwartek 23.01 Dzień Powszedni
700 + Edwarda Brzozę (3 r. śm) zam. żona z dziećmi
730 + Bartosza Dziewięckiego (30 r. śm) z int. brata Przemka z żoną i Krystiana
Piątek 24.01 św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obow.)
700 + Natalię Rutkiewicz z int. wnuków z Brzezin
730 + Tadeusza Frankowicza od pracowników PKP Cargo
Sobota 25.01 Nawrócenie Św. Pawła Apostoła (święto)
700 + Czesława Krzyszkowskiego z int. rodziny
730 + Stefana(r. śm), Marię Kruków i Henryka Słowińskiego
Niedziela 26.01 III Niedziela Zwykła
800 Msza Święta za parafię
1000 + Cecylię Kmiecik (1 r. śm.) z int. dzieci
1200 + Bolesława Stachurskiego, Mariannę Gajek, Wandę, Mieczysława Baranów z int. rodziny
1600 1) + Józefa Plewę, Piotra, Leonę Kurtków
2) + Łukasza, Jana, Mariannę, Władysława Ziopajów, Genowefę, Władysława Łatasiów, Tadeusza, Helenę, Wojciecha Wilków z int. Danuty Ziopaja

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANCTUS

Komentarz…
„„Nie wpatruj się w siebie:
ani w swoją przeszłość,
ani w swoją przyszłość,
ani w swoje powodzenia,
ani w klęski, ani w swoją
młodość, ani w starość, bo
ogarnie
cię
obłędny
strach, rozpacz. Trzeba
przekroczyć krąg własnego „ja” przez zaangażowanie, poświęcenie, miłość, ufność, wiarę. To jest
droga prawdziwych artystów, prawdziwych rodziców, prawdziwych działaczy, prawdziwych twórców, prawdziwych chrześcijan – prawdziwych ludzi.”
/ks. M. Maliński/

Wierzę
w jeden,
święty,
powszechny
i apostolski
Kościół

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Kolęda…
- 20.01 (pon), jeden ksiądz od godz. 9.00, Brzeziny ul. Chęcińska od nr 237, drugi ksiądz
od godz. 15.00, od nr 308, do siebie
- 21.01 (wt), od godz. 9.00, Brzeziny ul. Chęcińska od nr 334 (p. Wojcieszyńscy) do nr
373 (p. Woźniak), z dwóch stron do siebie
- 22.01 (śr), od godz. 9.00, Brzeziny ul. Chęcińska od nr 400 (p. Tetelewscy) do końca
(p. Znój), z dwóch stron do siebie

Parafia p.w. Wszystkich Świętych
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com
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Słowo Boże na dziś…
Czytania: Iz 49,3.5-6 / 1 Kor 1,1-3 Ewangelia: J 1,29-34
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie
przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale
przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go
przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie:
«Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który
chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

A w parafii…

Boży człowiek… - bł. Angelo Paoli (20 stycznia)

▪ W Uroczystość Objawienia Pańskiego w naszym kościele zostało zebrane na tacę 2060 zł.
Pieniądze te zostały przeznaczone na misje.
▪ Osoby, które nie mogły przyjąć księdza podczas wizyty duszpasterskiej w wyznaczonym
wcześniej terminie zachęcamy o zgłaszanie takiej potrzeby w zakrystii, bądź kancelarii parafialnej. Możliwe terminy kolędy to: czwartek 23 stycznia, piątek 24 stycznia oraz sobota 25
stycznia.

Angelo (Anioł) Paoli urodził się 1 września 1642 r.
jako pierwsze z sześciorga dzieci w miejscowości
Argigliano di Casola w Toskanii. Na chrzcie otrzymał imię Franciszek. Od najmłodszych lat odznaczał się wielką pobożnością, wrażliwością na ubogich oraz umiłowaniem liturgii i życia sakramentalnego. Wartościom tym pozostał wierny przez całe
swoje życie. W 1660 roku wstąpił do zakonu karmelitów dawnej obserwancji w Sienie i po siedmiu latach przyjął święcenia kapłańskie. Do 1687 r. posługiwał jako kapłan w różnych miejscach (Florencja, Pistoia, Siena), dając się poznać jako gorliwy
kapłan i nauczyciel, a przede wszystkim - jako troskliwy opiekun biednych. Był słabego zdrowia
i często musiał się leczyć. W marcu 1687 r., po długiej i pełnej przygód podróży, przybył na polecenie
generała zakonu do Rzymu, gdzie pozostał już do
końca życia. Miał z sobą jedynie brewiarz, trochę
chleba i strój zakonny. Przez 33 lata pobytu
w Wiecznym Mieście troszczył się o materialne
i duchowe potrzeby biednych, chorych, opuszczonych, samotnych, więźniów i ich rodziny. Pomimo swej pokory i unikania rozgłosu nawiązał
kontakty z wieloma wpływowymi osobistościami kurialnymi, zawsze jednak po to, by lepiej
służyć potrzebującym. Zaprzyjaźnił się z papieżem Klemensem XI, który dał mu środki na
niektóre dzieła miłosierdzia. Z wdzięczności ustawił w Koloseum pierwsze w historii trzy krzyże, przed którymi jeszcze dzisiaj odprawiana jest Droga Krzyżowa. W ten sposób Anioł wyraził wielkie umiłowanie krzyża jako największego znaku miłości Bożej. Zmarł 20 stycznia 1720
r. jako powszechnie szanowany ojciec ubogich. Modlitwa. Boże Ojcze przez wstawiennictwo
bł. Anioła, który pomagał nieść krzyż pokrzywdzonym przez los prosimy Cię, aby nigdy w nas
nie zabrakło miłosierdzia dla drugiego człowieka.

Tu es Petrus…
45. Św. Leon I Wielki (29.IX.440-10.XI.461) pisarz łaciński i Doktor Kościoła, był jednym z
największych papieży starożytności. Rządził w okresie wędrówki ludów (440-460). Położył
wielkie zasługi dla organizacji Kościoła oraz dla formowania doktryny (orzeczenia Soboru
Chalcedońskiego 451 r.). Jako pisarz pozostawił po sobie mowy i listy, z których szczególnie
ważny jest list dogmatyczny do Flawiana. Pisma Leona Wielkiego to: dziewięćdziesiąt sześć
Mów (Sermones), które Leon wygłosił w święta Pańskie, w rocznicę własnej ordynacji, w dni
postu albo w dni, w które zbierano jałmużnę; Mowy są kazaniami pasyjnymi. W swych mowach często podejmuje ówczesne sporne problemy teologiczne, zwłaszcza chrystologiczne.
Zbiór listów Leona, liczący sto siedemdziesiąt trzy pozycje, obejmuje około dwudziestu listów
nieautentycznych i trzydzieści listów adresowanych do samego papieża. W zasadzie są to
dokumenty prawno-kościelne, albo listy, które ingerują w nierozstrzygnięte jeszcze kwestie
teologiczne i koncyliarne. Z pośród wydanych przez niego dokumentów wymienić należy: List
do Flawiana patr. Konstantynopola (449), List do Teodora bpa we Frejus (Galia) (452), List
do Rusticusa bpa Narbony (Galia) (458), List do bpów Kampanii (Italia) (459). Po śmierci 10
listopada 461 został jako pierwszy papież pochowany w Bazylice św. Piotra. Benedykt XIV
podniósł go w 1754 do godności doktora Kościoła. Wspomnienie liturgiczne, 10 listopada.

Znalezione…
„Chrzest wprowadza nas do
Ludu Bożego. Dzięki niemu
z pokolenia na pokolenie
przekazywana jest Boża łaska, pobudzająca do głoszenia Chrystusa i świadczenia o Chrystusie w świecie. Rodzi się w ten sposób
łańcuch przekazywania wiary Na mocy chrztu stajemy
się uczniami misjonarzami,
powołanymi do niesienia
Ewangelii w świat”
/papież Franciszek/

Życzenia
W nadchodzącym tygodniu
Babcie i Dziadkowie będą
obchodzić swoje święto.
Z tej okazji nasza redakcja
pragnie złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech
nigdy nie brakuje pogody
ducha i dobrych relacji
z Waszymi wnukami. Abyście byli dla nich inspiracjom, a w zamian mogli
otrzymać wsparcie w różnych sytuacjach. Życzymy zdrowia i opieki św. Anny i Joachima – dziadków Pana Jezusa. Dziękujemy, że jesteście!

Zakonnie…
Trynitarze – zostali założeni w 1193 r. przez św. Jana de Matha w celu wykupywania i uwalniania chrześcijan wziętych do niewoli przez niewiernych. Obecnie, po przeszło 8 wiekach,
zadaniem zakonu jest służba miłosierdzia wobec tych, którzy cierpią prześladowanie dla
Chrystusa lub których wiara chrześcijańska jest w niebezpieczeństwie, bądź nie może być
wyznawana. Trynitarze obejmują opieką duszpasterską także ludzi pozbawionych prawa do
wolności i sprawiedliwości, poddanych cierpieniom na ciele i na duszy oraz ubogich i opuszczonych. Zakon, odpowiadając na różne formy współczesnego zniewolenia, zajmuje się m.in.
narkomanią, alkoholizmem i prostytucją. Ewangelizuje również niewierzących. W Polsce byli
w latach 1685-1907, ponownie są od 1989 r. Pełna nazwa: Zakon Przenajświętszej Trójcy
(O.SS.T).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Ekstra…

„Biednym jest się dopiero
wtedy, kiedy już się niczego
więcej nie pragnie.”
/Erich Maria Remarque/

× 21.01 – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: Modlitwa
z kanonami Taizé w Kościele o. kapucynów w Kielcach, ul.
Warszawska 33, godz. 19.15
× 21.01 – Dzień Babci
× 22.01 – Dzień Dziadka
× 22.01 – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: Nabożeństwo ekumeniczne w Ekumenicznej Świątyni Pokoju w Kielcach, ul. Sienkiewicza 1, godz. 18.00
× 25.01 – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: Nabożeństwo ekumeniczne w Kościele ewangelicko-metodystycznym
w Kielcach, ul. Małopolska 8, godz. 18.00

Uśmiech…
- Masz ochotę zjeść ze mną
jutro obiad? - pyta Kowalski
Nowaka. - Chętnie! - To
świetnie. Przyjdę do ciebie jutro. Niech twoja żona ugotuje
coś dobrego.

Coś dla ducha…
„O pustych taczkach”
Na budowę w czasach realnego socjalizmu przyjeżdżał jakiś dygnitarz i oczywiście z nim
ekipa telewizyjna. Wszyscy zapracowani, biegają tam i z powrotem, Ważny gość zauważa, że
robotnicy pchają puste taczki. Zaintrygowany, zaczepia jednego z nich i pyta, dlaczego jeździ
pustymi taczkami: - Panie, my tu mamy takie tempo, że nie ma nawet czasu na załadowanie.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

