
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek     10.0110.0110.0110.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 Msza Święta 
Wtorek 11.0111.0111.0111.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 Msza Święta 
Środa 12.0112.0112.0112.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 + Antoninę Buras z int. koleżanek córki Anny 
Czwartek    13.0113.0113.0113.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 Msza Święta  
Piątek 11114.014.014.014.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 Msza Święta 
Sobota 15.01 15.01 15.01 15.01 Nawrócenie śNawrócenie śNawrócenie śNawrócenie św. Pawław. Pawław. Pawław. Pawła    
700 Msza Święta  
Niedziela 16.01 16.01 16.01 16.01 II Niedziela ZwykłaII Niedziela ZwykłaII Niedziela ZwykłaII Niedziela Zwykła    
800 + Karola Tetelewskiego z int. rodziców 
1000 + Czesława Krzyszkowskiego (4 r. śm) z int. żony z dziećmi 
1200 Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 15-tą r. ślubu Anny  
i Sławomira Orlińskich z int. matki 
1530 + Kazimierza i Ryszarda Januszków z int. Januszkowej 
 

 

 

 
Parafia p.w. Wszystkich Świętych  

Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, 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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PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 
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Niedziela  
Chrztu Pańskiego 
9 stycznia 2011 r.  

Nr 7 (111) 
 

Wyznaję jeden  
chrzest na  

odpuszczenie 
grzechów 

 

 

Komentarz… 
Żydzi bardzo szanowali przy-
kazanie: „Nie będziesz brał 
Imienia Pana, Boga twego, 
nadaremnie”. Przez szacunek 
i cześć bali się imienia Boga  
i nie chcieli go wymawiać. 
Mateusz podaje, że „otworzy-
ło się Niebo” – to znaczy: Bóg 
przemówił, Bóg się otworzył. 
Nieraz nam się wydaje, że 
Bóg się zamknął, zamilkł, 
ogłuchł na nasze prośby i tę-
sknoty. Tymczasem On wła-
śnie otworzył się! Otwarciem 
nieba jest dla nas Jezus. Po-
przez Jego przyjście Bóg 
przemówił do nas ludzkim 
głosem. Odtąd wciąż do nas 
przemawia. Nie jest obojętny. 
Przychodzi na świat poprzez 
Jezusa Chrystusa, który  
z nami jest i nic, co ludzkie, 
nie jest Mu obce. 
 

/ks. Jan Twardowski/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Iz 42,1-4.6-7 /   Dz 10,34-38  Ewangelia: Mt 3,13-17 
„Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan 
powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? 
Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawie-
dliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.  
A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przycho-
dzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie.” 

 

Plan kolędy na najbliższy tydzień 
Poniedziałek 10 stycznia - dalsza część Kowali, od godz. 9.00 Ks. Proboszcz, o godz. 
15.00 zmieni go ks. Wikary.  
Wtorek 11 stycznia - od godz. 9.00 dwóch księży w Kowali w kierunku Bilczy.  
Środa 12 stycznia - Kowala od godz. 9.00 dwóch księży. Zakończenie kolędy w Kowali. 
Czwartek 13 stycznia - od godz. 10.00 Kowala Mała, ks. Wikary. Ks. Proboszcz na Pod-
wolu od godz. 10.00  
Piątek 14 stycznia -  od godz. 15.00 ul. Dolomitowa, 1 ksiądz. 
Sobota 15 stycznia -  od godz. 9.00 Brzeziny od strony Radkowic, dwóch księży 

Mogą nastąpić pewne zmiany 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Cezarego 
Brzozę z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 11.01 - Dzień Wegetarian 



 
 
 
 

A w parafii… 
▪ W przedsionku naszego kościoła została umieszczona puszka na zbiórkę funduszy dla 
osób które pragną jechać na tegoroczne Światowe Dni Młodzieży w Madrycie. Z naszej para-
fii zapisały się 2 osoby. Bardzo prosimy o wsparcie. 
▪ Zuchy, Harcerze, Klub 4H i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Jana Pawła II jak co 
roku zachęcają do udziału wszystkich ludzi dobrego serca w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy. W tym roku pieniądze są zbierane na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urolo-
gicznymi i nefrologicznymi. Zbiórka pieniędzy odbywa się dzisiaj przed kościołem parafialnym 
w Brzezinach. 

Na wesoło 
Ksiądz chodził pewnego razu po kolę-
dzie w bloku. Pod jednym z mieszkań 
zatrzymały go odgłosy rozmowy do-
chodzącej zza drzwi: - Stara! Już cho-
dzi, a my w lesie! Wody święconej nie 
mamy!  - To nalej kranówy, przecież 
się nie zorientuje!  Ksiądz chcąc dać 
czas parafianom na przygotowanie 
się, zostawił sobie to mieszkanie na 
koniec i poszedł dalej. Kiedy wrócił  
i wszedł do mieszkania, wszystko wy-
dawało się w porządku: biały obrus, 
krucyfiks, kropidło, święcona woda... 
eee... zaraz, święcona? - Proszę Pań-
stwa, a czemu to nie jest święcona 
woda?  - Ależ proszę księdza, prze-
cież to święcona!   - Niech pan da 
spokój, przecież widzę, że to zwykła 
kranówa... [konsternacja na twarzach 
domowników...] - Ale... skąd ksiądz 
wie? - A myślą Państwo, że czego nas 
uczą przez te sześć lat w semina-
rium?! 

W poszukiwaniu… 
Chrzest to pierwszy sakrament w życiu każdego ka-
tolika. Większość z nas jest przynoszona na rękach 
przez rodziców do „narodzenia w Chrystusie”. Pa-
miętaj kto Ci dał to życie, dbaj o nie bo tylko raz było 
dane przez dwojga ludzi jak w Księdze zapisane. 
Wychowanie ciebie kosztowało ich wiele trudu i po-
święcenia. Ale czy zawsze to docenialiśmy? Czy 
dziękowaliśmy za to? Czy dziś mamy dla nich czas 
na spotkanie z nimi. A gdy już nie żyją to czy mamy 
chwilę na modlitwę za ich duszę. Życie ma dla nas 
różne drogi ale nie zapominajmy o naszych przod-

kach. Czas mija 
szybko i kiedyś ty 
staniesz się rodzi-
cem. Najważniejsze 
jest wtedy jakimi 
uczuciami obdarzysz 
swoje dziecko, na ja-
kich wartościach bę-
dziesz je wychowy-
wać. „Jakie zasiejesz 
ziarno taki wyrośnie 
kwiat”                  /KK/ 

Kapłan w dom, Chrystus w dom 
„Kolęda to spotkanie kapłana z rodzinami w ich domach, które daje 
możliwość poznania warunków ich życia. To także znakomita okazja 
do odnowienia więzi z kościołem właśnie poprzez odwiedzającego ich 
księdza. Przygotowanie do kolędy może mieć podwójny charakter. 
Duchowy – przez udział w modlitwie oraz zewnętrzny – stół nakryty 
białym obrusem, krzyż, świece, Pismo święte, przygotowana woda 
święcona. Najważniejsze jest jednak przygotowanie duchowe. Przede 
wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, 

prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyzna-
nie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników.”    (www.nm.slupsk.pl)                   
     Gospodarz wychodzący po kapłana to piękny znak otwartości rodziny na Boga na jego 
działanie. Gospodarz wprowadzając kapłana do swego domu do żony, dzieci, wnuków 
wprowadza też Chrystusa w swoje życie i w życie swojej rodziny, A po zakończonej kolędzie 
gospodarz odprowadza księdza do miejsca gdzie czeka sąsiad aby zaprosić księdza do swe-
go domu. To piękny polski zwyczaj otwartości i miłości ludzi w stosunku do Boga i innych lu-
dzi. Pielęgnujmy go.                                                                                                             /RN/ 

Boży człowiek…  -  św. Grzegorz z Nyssy (10 stycznia) 
Grzegorz urodził się w 335 
r. w Cezarei Kapadockiej. 
Jego ojciec był retorem  
 w szkole wymowy. Był 
młodszym bratem św. Ba-
zylego, którego przypominał 
wyglądem zewnętrznym. 
Chrzest przyjął jako mło-
dzieniec. Po ojcu obrał so-
bie zawód retora i wstąpił  
w związek małżeński. Po 
śmierci małżonki poświęcił 
się ascezie. Za namową 
św. Bazylego przyjął świę-
cenia kapłańskie i wstąpił 
do założonego przez niego 
klasztoru położonego nad 
Morzem Czarnym. Stamtąd 
powołano go na biskupa 
Nyssy. W 380 roku został 
wybrany metropolitą Seba-
sty. Grzegorz znany jest ja-
ko żarliwy kaznodzieja i in-
terpretator Słowa Bożego. 
Uczestniczył w Soborze  
w Konstantynopolu, gdzie był głównym autorem słów uzupełniających Nicejski Symbol Wiary, 
dotyczących nauki o Duchu Świętym. Sobór ten nazwał Grzegorza "filarem Kościoła". Dla po-
tomnych pozostał w pamięci jako człowiek otwarty i miłujący pokój, współczujący biednym  
i chorym. Był jednym z najwybitniejszych teologów Kościoła Wschodniego. Jego pisma wy-
różniają się subtelnością filozoficzną. Od Orygenesa zapożyczył alegoryczną metodę w inter-
pretacji Pisma świętego. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę pism religijnych, m.in. asce-
tycznych i mistycznych oraz komentarzy biblijnych. Papież św. Pius V  zaliczał go do czterech 
wielkich doktorów Kościoła wschodniego, choć na żadnej oficjalnej liście doktorów Kościoła 
Grzegorz nie figuruje. Zmarł w wieku ok. 60 lat 10 stycznia ok. 395 roku. Modlitwa: Boże, któ-
ryś w nagrodę udzielił duszy sługi Twojego Grzegorza wiekuistej szczęśliwości; spraw miło-
ściwie, abyśmy brzemieniem grzechów naszych obciążeni, za jego do Ciebie pośrednictwem 
doznali ulgi i pociechy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na 
ziemi. Amen. 

Zamyśl się… 
„Kochaj Boga ze względu na Niego samego, 
dobro ze względu na dobro, a prawdę ze 
względu na prawdę”               /Mistrz Eckhart/ 

Uśmiech… 
Tablica przed zagrodą z końmi: - "Proszę nie 
karmić koni. Właściciel". Napis poniżej: - "Pro-
szę nie brać tego u góry pod uwagę. Koń". 

Coś dla ducha… 
„Porozumienie” 

Mędrzec, przechodząc nieopodal, usłyszał, jak jakiś człowiek z zapalczywością łajał swojego 
osła. Obrzucał go obelgami, zasypywał zarzutami, ale osła, jak się zdawało, wcale to nie ob-
chodziło. – Ależ z ciebie głupiec – powiedział mędrzec do właściciela osła. – To zwierzę z ca-
łą pewnością nie nauczy się twojego języka. Dlatego będzie lepiej, jeśli przestaniesz zdzierać 
sobie gardło i nauczysz się języka osła.                                                      /Norbert Lechleitner/ 

 


