Inwestycje w parafii
Miniony rok to czas wytężonych prac w celu upiększenia naszego kościoła i cmentarza:
- zakończenie prac konserwatorskich przy zabytkowej ambonie
- restauracja wypraw tynkarskich i malarskich w nawie i przybudówkach (dofinansowana
przez Urząd Marszałkowski w kwocie 10 000 zł)
- rozpoczęto renowację feretronu z obrazem Wszystkich Świętych i św. Tekli oraz feretronu
z obrazami św. Barbary i św. Marii Magdaleny
- odnowienie zegara
- renowacja figury św. Józefa oraz drewnianej szafa spod figury
- rozpoczęto konserwacje stacji drogi krzyżowej
- odrestaurowano zabytkowe nagrobki na brzezińskim cmentarzu: ks. Augusta Żołątkowskiego, Jakuba Fioka, Wojciecha
Machulskiego, Zofii Baranowskiej, Józefa Jasiukowicza, Krzyż
- pamiątka założenia cmentarza oraz oczyszczono nagrobki
Janiny i Lucjana Książków.
- odnowione zostały ramy obrazów zawieszonych w nawie
głównej
- renowacji poddano zacheuszki
- oczyszczono i odnowiono kinkiety
- w kościele ponownie zawisły odnowione tablice z wyczyszczonymi i od nowa przyczepionymi wotami
- zakupiono 8 świec ołtarzowych z wkładami
- został wykonany specjalny stojak na krzyż i chorągwie pogrzebowe
- odnowiono stary ornat skrzypcowy z podobizną cierpiącego Jezusa
- odrestaurowano obraz Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i akt oddania Matce Najświętszej
- przed kościołem stanęła tablica informacyjna w ramach projektu „Turystyczna i gospodarcza
kampania promocyjna powiatu kieleckiego”

Promocja parafii

Podziękowanie

Na początku roku 2010 zaczęła
działać strona internetowa miejscowości
Brzeziny
–
www.brzeziny.org.pl,
prowadzona
przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Brzezin i Podwola. Wśród zakładek
znajduje się także jedna z informacjami na temat naszej parafii. Zachęcamy do częstego odwiedzania
strony i zapoznawania się z aktualnościami również związanymi z parafią Brzeziny.
Z portalem nierozerwalnie wiąże się
biuletyn „Brzezina”, którego nr 1
ukazał się w sierpniu, a nr 2 w listopadzie. W nich także można znaleźć
artykuły dotyczące parafii Brzeziny.
W październiku 2010 wydany został
folder promujący „Brzeziny i Podwole. Znane i nieznane zakątki miejscowości”. Nie mogło tam zabraknąć informacji o parafii, kościele
i cmentarzach brzezińskich.

Wiele inicjatyw i akcji w Parafii owocowało współpracą
z różnymi instytucjami, organizacjami czy osobami indywidualnymi. Dziękujemy bardzo: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego, władzom
Gminy Morawica i Gminy Sitkówka-Nowiny, Stowarzyszeniu Przyjaciół Brzezin i Podwola, firmom konserwatorskim i wielu innym. Wyrazy wdzięczności także
w kierunku Komitetu Odnowy Kościoła Parafialnego
w Brzezinach, który koordynował wiele działań.
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Akcje w parafii
Wśród różnych inicjatyw podjętych w ubiegłym roku
warto wymienić:
- przeprowadzenie Kursu Przedmałżeńskiego
- dwie modlitwy w duchu Taize
- III Konkurs Palm Wielkanocnych
- adoracja w intencji kapłanów
- przeprowadzenie II Kwesty na rzecz odnowy cmentarza w Brzezinach, w trakcie, której udało się zebrać
6117,51 zł oraz 6,5 euro
- warsztaty muzyczno-wokalne w Kaczynie dla dzieci
i młodzieży z naszej parafii
- mini-kiermasz świąteczny

W Numerze podsumowanie ROKU 2010
Statystyki
61 dzieci zostało ochrzczonych; związek małżeński zawarło 25 par; na wieczny odpoczynek
odeszły 42 osoby; sakramentu chorych udzielono 64 osobom; do I Komunii Świętej przystąpiło 33 dzieci; parafia liczy 2837 osób, w tym 2832 katolików

