chowne w Kielcach, Parafia
Brzeziny została przez tegoż biskupa przydzielona pod administrację rektora Seminarium. Odtąd każdorazowy rektor był proboszczem parafii Brzeziny. Tak
było aż do połowy XIX w., kiedy
to dobra duchowne w Brzezinach
przeszły pod zarząd państwowy.
Pierwszym proboszczem z nominacji rządu został ks. August Żołątkowski. W 1866 r. założył on
nowy cmentarz parafialny. Kościół przy corocznym powiększaniu się ludności okazał się za mały, należało go powiększyć.
W 1870 r. budowniczy powiatu
kieleckiego W. Welke sporządził
plany na przedłużenie nawy, wieżę oraz dzwonnicę. Rozbudowy kościoła dokonał ks. August Żołątkowski. Roboty murarskie
prowadził Szymański z Pierzchnicy, ciesielskie Strójwąs z Brudzowa, a stolarskie Górski
z Chęcin. Dobudowana część Kościoła ma styl barokowy. W kościele są trzy ołtarze. W 1857
r. Juliusz Illman z Kielc na miejsce dawnego zbudował nowy Wielki Ołtarz, w którym umieszczony jest stary obraz ze szkoły bizantyjskiej Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręku. Na zasuwie jest kopia obrazu Wszystkich Świętych Stachowicza, wykonana przez głuchoniemego
malarza – Dąbrowskiego z Kielc. Na miejscu dwóch dawnych ołtarzy bocznych, św. Jana
i św. Anny, w 1864 r. wzniesione zostały dwa nowe. Jednak już w 1873 r. sprowadzono bezużyteczny ołtarz od ss. franciszkanek z Chęcin, a drugi boczny złożono z części dwóch poprzednich. Pracę tę wykonał Górski z Chęcin. Ambonę w 1864 r. wykonał artysta Mikina
z Kielc. W latach od 1956-1966 przeprowadzono przy parafii następujące prace: zaankrowano wieżę, która popękała, pokryto ją od nowa blachą, przebudowano i pokryto od nowa sygnaturkę, przeprowadzono elektryfikację kościoła, otynkowano go od nowa zewnętrznie,
wstawiono nowe podwójne okna z witrażami, przeprowadzono instalację elektryczną do
ogrzania kościoła i radiofonizację. W 1965 r. kościół otrzymał nową polichromię i odnowiono
Wielki Ołtarz. Pracę tę wykonali artyści plastycy z Kielc: Borowska, Markiewicz, Kurkowski. 29
maja 1974 r. Parafię Brzeziny nawiedził Obraz Matki Bożej. Kolejny gruntowny remont wnętrza kościoła przeprowadził pod koniec lat 80-tych XX w ks. Wacław Smolarczyk. W tym czasie parafianie ufundowali obrazy świętych i błogosławionych, które zawisły w nawie kościoła.
17 czerwca 1986 Parafia przeżywała nawiedzenie relikwii Krzyża Świętego. 15 sierpnia 1990
odbyła się uroczystość 550-lecia erygowania Parafii Brzeziny. W latach 1995-2008 zostały
odnowione figury Chrystusa Króla i NMP znajdujące się na placu kościelnym, wykonano alejki, uporządkowano cmentarz, zmieniono pokrycie dachu na części kościoła, poprawiono zewnętrzną elewację, wykonano nowe nagłośnienie. W dniach 30-31 lipca 2008 r. Parafia ponownie obchodziła Peregrynację Ikony Jasnogórskiej Pani. Lata 2008-2011 to wzmożony
czas prac renowacyjnych w kościele wykonanych przez firmę Wojciecha Szczurka z Krakowa. Odnowione zostały wszystkie ołtarze, ambona, chór, stacje drogi krzyżowej oraz wykonano nową polichromię. Prace zainicjował ks. proboszcz Jan Pragnący wraz z parafianami.
W Parafii czczone są relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i bł. Karoliny Kózki. Były tu
również relikwie drzewa Krzyża Świętego, zostały jednak zniszczone przez włamywaczy
w drugiej połowie XX w. Obecnie do Parafii Brzeziny należą miejscowości: Brzeziny, Kowala,
Kowala Mała, Nida, Podwole i przysiółek Chałupki Zbrzańskie.
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PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH

SANC
SANCTUS

Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
15 sierpnia 2011 r.
Dodatek
Pieśń do Królowej
Wszystkich Świętych
1. Z obłoków niebieskich
Królowo Wszystkich Świętych
Łaskami obdarz nas
Prosimy Cię
Ref.: Oręduj za nami
Niebiańska Pani
Bądź z nami, bądź z nami
W każdy czas
2. Mario Wniebowzięta
Królowo Wszystkich Świętych
Świętości naucz nas
Prosimy Cię
3. Matko Czekająca
Królowo Wszystkich Świętych
Do Domu wrócić daj
Prosimy Cię
4. Dusz w Czyśćcu Ratunku
Królowo Wszystkich Świętych
Po śmierci po nas wyjdź
Prosimy Cię
5. W chwale wiekuistej
Królowo Wszystkich Świętych
Twarz Boga ujrzeć daj
Prosimy Cię
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Historia Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach
Parafię Brzeziny erygował biskup krakowski w 1440 r. Do tego czasu mieszkańcy należeli do
Kolegiaty Kieleckiej istniejącej już od 1176 r. Z chwilą erekcji parafii przystąpiono do budowy
małego drewnianego kościółka pod wezwaniem Wszystkich Świętych i Wniebowzięcia NMP.
Do nowej parafii przydzielono następujące wsie: Brzeziny, Bilczę, Morawicę, Morawicką Wolę. Kiedy drewniany kościółek zaczął chylić się ku upadkowi, ówczesny proboszcz brzeziński
ks. Wojciech Liszkowicz w 1640 r. przystąpił do budowy nowego murowanego, ale też niedużego kościoła. Tytuł pozostał ten sam. Kościół zbudowano w stylu późnorenesansowym.
Konsekracji dokonał biskup krakowski ks. Andrzej Trzebicki dnia 8 września 1675 r. Tablica
upamiętniająca ten fakt wbudowana jest w ścianę obok Wielkiego Ołtarza. W 1730 r. parafia
Brzeziny znacznie się powiększyła, przydzielono bowiem do niej następujące wsie: Kowalę,
Nidę, Zbrzę, Posłowice, Kuby Młyny, Bieleckie Młyny i Chałupki Zbrzańskie. Kiedy w 1729 r.
zostało założone przez biskupa krakowskiego Felicjana Szaniawskiego Seminarium Du-

