
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    17.01 17.01 17.01 17.01  Św. Antoniego (wsp. obowiązkowe)Św. Antoniego (wsp. obowiązkowe)Św. Antoniego (wsp. obowiązkowe)Św. Antoniego (wsp. obowiązkowe)    
700 + + Anielę, Franciszka Stachurów z int. rodziny 
730 + Edwarda Brzozę, Józefa Brzozę, zm. z rodziny Ślusarczyków z int. rodziny  
Wtorek 18.0118.0118.0118.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 1)+ Stanisława, Genowefę Sochów z int. rodziny 
     2) za parafian  
Środa 19.0119.0119.0119.01 Św. Józef Sebastian Pelczar biskup (wsp. obowiązkowe) Św. Józef Sebastian Pelczar biskup (wsp. obowiązkowe) Św. Józef Sebastian Pelczar biskup (wsp. obowiązkowe) Św. Józef Sebastian Pelczar biskup (wsp. obowiązkowe)    
700 20 rocznica ślubu Ewy i Mirosława 
Czwartek    20.0120.0120.0120.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 Msza Święta 
Piątek  21.0121.0121.0121.01 Św. Agnieszki dziewicy i męczennic Św. Agnieszki dziewicy i męczennic Św. Agnieszki dziewicy i męczennic Św. Agnieszki dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)y (wsp. obowiązkowe)y (wsp. obowiązkowe)y (wsp. obowiązkowe)    
700 + Madyś Marię, Ignacego Madysia, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów z int. ro-
dziny 
Sobota 22.0122.0122.0122.01 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 Do Dzieciątka Jezus w 18-tą r. ur. Dawida Ślusarczyka z int. dziadka 
730 + Marię, Stefana Kruków, Henryka Słowińskiego z int. rodziny 
Niedziela  23.0123.0123.0123.01 III Niedziela Zwykła III Niedziela Zwykła III Niedziela Zwykła III Niedziela Zwykła    
800 + Stefana Gorzałę zm. z rodziny Chłopków i Kubickich. Z int. Gorzałowej  
1000 + Henryka Nowaka z int. żony z dziećmi 
1200 1) + Annę Jędrochę i Jana Jędrochę z int. Jędrochów 
        2) Wiesława Piotrowskiego z int. rodziny 
1530 + Teresę Litwin z int. rodziny 
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D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUSSANCTUSSANCTUSSANCTUS  

 

II Niedziela Zwykła 
16 stycznia 2011 r.  

Nr 8 (112) 
W świętej 
wytrwać 
wierze 

 

Komentarz… 
Święty Jan Chrzciciel 
zapowiada chrzest inny 
niż zanurzenie w Jor-
danie. Zapowiada sa-
krament chrztu święte-
go. Ludzie nieraz gor-
szą się, kiedy dziecko 
w czasie chrztu krzyczy 
wniebogłosy. Może to 
święty niepokój, prze-
czucie tego, czym jest 
odpowiedzialność 
ochrzczonych. Tylu lu-
dzi oddało swoje życie 
za to, że zostali 
ochrzczeni. Ilu mamy 
męczenników, których 
lwy pożarły, których 
torturowano, mordowa-
no dlatego, że bronili 
chrztu. Być ochrzczo-
nym to być tym, przez 
którego Pan Jezus 
chce przyjść na świat.  

/ks. Jan Twardowski/ 

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 świadec-
two: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przed-
tem 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.” 

 

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

Modlitwa… 
Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś mnie dzieckiem światłości. Spraw, proszę, 
abym się nie pogrążył w szatańskich ciemnościach, lecz zawsze trwał w blasku otrzyma-
nej od Ciebie wolności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
Strzeż nas Panie gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystu-
sem i odpoczywali w pokoju. Amen 

Ekstra… 
× 17 stycznia –  Dzień Judaizmu – w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony 
przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i obchodzony jest corocznie w dniu 17 
stycznia, kiedy to przypada Wigilia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 



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 4 osoby. Bardzo prosimy o wsparcie. 
▪ W naszej parafii trwa okres kolędy. 

Tydzień Modlitw  

o Jedność Chrześcijan 
Hasło: „Trwali oni w nauce Apo-
stołów i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwach.”  
Program Tygodnia: 18.01 (wtorek) 
godz. 19.00 Kościół seminaryjny 
Świętej Trójcy (ul. Jana Pawła II nr 
7); 19.01 (środa) godz. 18.00 Ko-
ściół Chrześcijan Wiary Ewange-
licznej (ul. Sienkiewicza 1 - Eku-

meniczna Świątynia Pokoju); 20.01 (czwartek) wizyta w Aresz-
cie śledczym w Kielcach; 21.01 (piątek) godz. 18.00 Kościół 
Polsko-Katolicki (Parafia w Hucisku k. Stąporkowa); 22.01 (so-
bota) godz. 18.00 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 
(ul. Bodzentyńska 46); 23.01 (niedziela) godz. 18.00 Kościół 
Ewangelicko-Metodystyczny (ul. Małopolska 6); 24.01 (ponie-
działek) godz. 18.00 Kościół Ewangelicko-Augsburski (ul. Sien-
kiewicza 1 – Ekumeniczna Świątynia Pokoju); 25.01 (wtorek) 
godz. 19.00 oo. kapucyni (ul. Warszawska 33) modlitwa Taize 

Zachęcamy do włączenia się w modlitwę 

Życzenia 
Drogie Babcie i Dziadkowie 
Z okazji Waszego Święta 
pragniemy życzyć zdrowia, 
radości życia i jak najmniej 
trosk. Niech nigdy nie brak-
nie Wam czasu dla Wa-
szych wnuków, bo chwile  
z Wami są jednym z naj-
wspanialszych wspomnień 
z dzieciństwa. Niech Bóg 
Wam wynagrodzi za Wa-
sze dobre serca i miłość. 

Znalezione… 
„Nie gadaj tyle. Nie mów bez końca, co myślisz, co uważasz, co twierdzisz, co chciałbyś, coś 
już zrobił, jakie masz plany, zamiary, nadzieje, perspektywy, szanse, z czym się nie zga-
dzasz, czemu się sprzeciwiasz, czego nie chcesz, przeciwko czemu protestujesz - w ciągłej 
obawie, że ktoś może nie wiedzieć o tobie czegoś bardzo ważnego, w ciągłej obawie, że inni 
mogą cię przesłonić. Nie mów tyle. Zamilcz, bo będziesz jak pusty plac targowy, po którym 
wiatr rozrzuca śmieci. Uspokój się, żebyś mógł odnaleźć siebie.”                         /ks. Maliński/ 

Fotografujmy kapliczki 
Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Kaplice, 
kapliczki i krzyże przydrożne w gminie Morawica” organizowanym 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Przewidziane 
są dwie kategorie: Fotografie kolorowe (max 15 sztuk), Fotografie 
czarno-białe i sepia (max 6 sztuk). Tematyka prac obejmuje: kapli-
ce, kapliczki (naziemnie, nadrzewne, na słupach, przyścienne, leśne 
i inne), figury i krzyże przydrożne z terenu gminy Morawica. Zdjęcia 
mogą przedstawiać całość obiektu, konkretne szczegóły bądź wyda-
rzenia z nimi związane. Oryginalność zdjęć (ciekawe ujęcia, uchwy-
cenie w różnych porach roku bądź momentach zjawisk atmosferycz-
nych itp.) będzie wysoko punktowana. Przybliżony termin zakoń-
czenia konkursu to sierpień-wrzesień 2011. Rozstrzygnięcie nastą-
pi na III Brzezińskim Pikniku Artystycznym. Na laureatów czekają 
nagrody rzeczowe. Więcej informacji i szczegółowy regulamin Kon-
kursu można znaleźć na stronie miejscowości Brzeziny 
www.brzeziny.org.pl. 

Boży człowiek…  -  św. Sebastian (20 stycznia) 
O życiu Sebastiana dostarcza informacji Opis męczeństwa niezna-
nego autora z roku 354 roku oraz komentarz św. Ambrożego do 
Psalmu 118. Według tych źródeł, ojciec Sebastiana pochodził z ro-
dziny urzędniczej w Narbonee, matka - z Mediolanu. Dzięki staran-
nemu wychowaniu i stanowisku ojca, Sebastian został przywódcą 
gwardii cesarza Marka Aurelego Probusa. Według św. Ambrożego 
Sebastian miał być dowódcą przybocznej straży Dioklecjana. Za wy-
znawanie nauki Chrystusa został przywiązany do słupa i przeszyty 
strzałami. Sebastian nie zginął jednak. Kobieta, która postanowiła go 
pochować, zauważyła oznaki życia i doprowadziła go do zdrowia. 
Gdy Sebastian wyzdrowiał, poszedł bezpośrednio do cesarza i za-
rzucił mu barbarzyństwo w stosunku do chrześcijan. Cesarz w przy-
pływie gniewu kazał go ukamienować, żeby mieć pewność, iż tym 
razem Sebastian na pewno zginie. Prawdopodobnie nastąpiło to  
w 287 roku. W ikonografii przedstawiany jest w białej tunice lub jako 
piękny obnażony młodzieniec, przywiązany do słupa albo drzewa, 
przeszyty strzałami. Czasami u jego nóg leży zbroja. Na starochrze-
ścijańskiej mozaice w kościele św. Piotra w Okowach w Rzymie 
ukazany jest jako człowiek stary z białą brodą, w uroczystym dwor-
skim stroju. Atrybuty Świętego: krucyfiks, palma męczeństwa, 
włócznia, miecz, tarcza, dwie strzały w dłoniach, przybity wyrok 
śmierci nad głową. Modlitwa: Panie Jezu Chryste, któryś świętemu 
Sebastianowi udzielił tak cudownej miłości ku bliźnim, zapal i nasze serca ogniem tej miłości, 
abyśmy byli zdolni zawsze uczynki miłosierne wykonywać. Przez Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen 

Zamyśl się… 
„Choć droga niedaleka, nie dojdziesz, 
jeśli do celu nie zmierzasz..”  

/przysłowie chińskie/ 

Uśmiech… 
- Proszę księdza, czy dostanę się do nieba, jeśli ofia-
ruję na kościół 300 tysięcy? - Ręczyć nie mogę, ale 
spróbować warto. 

W poszukiwaniu… 
Jak Bóg może być dobry i miłosierny skoro wokół tyle zła i cierpienia? Przecież to Bóg 
stworzył wszystko. Lecz czy istnieje zimno? Nie, w rzeczywistości zimno nie istnieje zgodnie z 
prawami fizyki to co uznajemy za zimno jest brakiem gorąca. A czy istnieje ciemność? 
Ciemność jest w rzeczywistości brakiem światła. Światło możemy badać, ciemność nie. Zło 
jest wynikiem odrzucenia miłości Boga. Czym dalej od Boga tym bliżej Szatana.               /KK/ 

Coś dla ducha… 
„Powierzchowny” 

Pewien człowiek koniecznie chciał zostać uczniem mistrza. Nauczyciel przeprowadził z nim 
długą rozmowę. Przy pożegnaniu obiecał mu, że wkrótce poinformuje go o swojej decyzji. 
Następnego dnia mistrz poprosił zamożnego i rzetelnego kupca, aby zaoferował owemu 
człowiekowi stałą, dobrze płatną posadę w swoim domu handlowym, nie wspominając jednak 
ani słowem o jego pośrednictwie. Wkrótce potem mistrz otrzymał od swojego niedoszłego 
ucznia list tej oto treści: „Łaskawym zrządzeniem losu otrzymałem dzisiaj od znaczącego 
przedsiębiorcy z naszego miasta ofertę pracy, której przy najlepszych chęciach nie mogę od-
rzucić. Mając między innymi na względzie interes mojej rodziny, będę musiał bez reszty po-
świecić się temu nowemu zadaniu. Żałuję bardzo, ale nie widzę obecnie możliwości termino-
wania u ciebie jako twój uczeń”. – Popatrzcie – powiedział mistrz do uczniów – również i on 
przybył tu tylko dlatego, że przebył jakieś rozczarowanie, z którym chciał się uporać.  
/Norbert Lehleitner/ 

 


