OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 14.01 Dzień Powszedni
700 Msza Święta za parafian
Wtorek 15.01 Dzień Powszedni
700 Msza Święta za parafian
Środa 16.01 Dzień Powszedni
700 1) + Edwarda Brzozę zm. z rodziny Ślusarczyków z int. rodziny
2) w int Olszewskiego z Kielc
Czwartek 17.01 Św. Antoniego, opata (wsp. Obowiązkowe)
700 + Anielę, Franciszka Stachurów, Łukasza Stachurę z int. Stachurów
730 + Annę Głodek z int. dzieci
Piątek 18.01 Dzień Powszedni
700 Msza Święta za parafian
Sobota 19.01 Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa (wsp. obowiązkowe)
1700 + Annę, Henryka Kołbusa, Mariannę Kruk z int. Adama Kołbusa z int. rodziny
Niedziela 20.01
800 + Mariannę, Jana Zegadłów, Helenę, Władysława Świetlików z int. wnuka
1000 1) + Stanisławę Pabian, Mieczysława Pabiana z int. syna Grzegorza z rodziną
2) Stanisława Krajewskiego
1200 + Leona Barana, Genowefę, Kazimierza, Tadeusza Baranów z int. córki
1530 1) Do Dzieciątka Jezus z prośbą o bł. dla dzieci w 10-tą r. ur. Laury w 7-mą r. ur. Janka, w 3-cia r. ur. Antoniego z int. rodziców
2) Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 50-tą r. ur. Zofii
z int. dzieci
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Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Edwarda Malickiego z Brzezin, Stanisława Śmietanę z Nidy i Anielę Wojdę z Kowali, którzy
odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju †

Ekstra…
× 13, 19, 20, 26 i 27 stycznia – w Wyższym Seminarium Duchownym przedstawiana jest
sztuka pt. „Dziady: 5”. Wstęp wolny, zapraszamy!
× 17 stycznia – Dzień Judaizmu
× 18-25 stycznia – „Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”: 18 I (piątek) godz. 19.00
Kościół Seminaryjny Świętej Trójcy, 19 I (sobota) godz. 18.00 Kościół Polsko-Katolicki
Parafia w Hucisku k. Stąporkowa (koncert) 20 I (niedziela) godz. 18.00 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny ul. Bodzentyńska 46

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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W E W N Ę T R Z N E G O

Wyznaję jeden chrzest
na odpuszczenie grzechów
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Iz 42,1-4.6-7 / Dz 10,34-38
Ewangelia: Łk 3,15-16.21-22
„Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie
jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was
będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci
cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie
mam upodobanie.”

Komentarz…
„Jezus staje pomiędzy grzesznikami, którzy przychodzili do Jana i podobnie jak oni
zanurza się w wodzie. Dla Niego nie ma obmycia z grzechu. On wchodzi w wody Jordanu, aby wziąć na siebie grzechy ludu, aby „zabrudzić się” niewiernością ludu
i przybić ją do krzyża. Jezus bierze na siebie nasz grzech, a w darze daje nam Tego,
którego otrzymał od Ojca: Ducha Świętego. W Jezusie wszyscy jesteśmy umiłowanymi synami Boga. Jan zapowiada dzieło Jezusa w nas, dar Ducha Świętego i ogień,
w którym będzie się spalać to, co nie jest w nas z woli Ojca.”
/ks. Maciej Warowny/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Elred z Rievaulx (12 stycznia)

▪ Od końca grudnia w naszej parafii trwa wizyta duszpasterska.
▪ Dziś przed naszym kościołem harcerze z Brzezin zbierają pieniądze na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy
▪ 8 stycznia odeszła do Pana w wieku 87 lat śp. Aniela Wojda z Kowali. Trójka z jej sześciorga dzieci poświęciła swoje życie na służbę Bogu (2 księży pallotynów i siostra zakonna).
Mszy św. pogrzebowej 10 stycznia w Brzezinach przewodniczył ks. bp. Marian Florczyk
w asyście ok. 70 kapłanów. Wierzymy, że Bóg zapłaci jej szczęściem wiecznym za pobożne
i ofiarne życie.

Elred
urodził
się
w 1110 r. w Hexham
w
Northumberland.
Ojciec wysłał go na
dwór króla Szkocji
Dawida I, by spędził
tam kilka lat. Został
majordomem. Około
1134 r. opuścił jednak
dwór i wstąpił do
opactwa
cystersów
w Rievaulx. Został
opatem nowego klasztoru
cystersów
w Revesby, a potem
opatem
samego
Rievaulx w roku 1147.
Większość swego życia spędził w tym właśnie klasztorze. Za jego czasów bardzo wyraźnie rozrósł się on i liczył ok. 600 mnichów. Elred odbywał coroczne
wizyty w innych klasztorach cysterskich na terenie Anglii i Szkocji; odwiedził także Citeaux
i Clairvaux. Podróże te odbiły się na jego zdrowiu; pod koniec życia cierpiał na bardzo bolesną, choć nie zidentyfikowaną chorobę. Jego wysiłki przyniosły mu miano "św. Bernarda północy". Napisał wiele ważnych dzieł z zakresu duchowości; najbardziej znane z nich to
"O przyjaźni duchowej". Napisał też kilka dzieł historycznych, dwa z nich dedykując królowi
Anglii Henrykowi II, doradzając mu, jak być dobrym królem. Do XX w. Elred był znany raczej
jako średniowieczny historyk, autor "Życia św. Edwarda, króla i wyznawcy". Zaginęła niestety
jego korespondencja ze św. Kutbertem. Elred zmarł 12 stycznia 1167 r. w Rievaulx. Modlitwa. Panie Jezu, Przyjacielu każdego człowieka przez wstawiennictwo św. Elreda prosimy
Cię o prawdziwych przyjaciół, i o to, by samemu sprostać roli przyjaciela. Amen

W poszukiwaniu…
„Przytul mnie Jezu tak mocno do Siebie, ukryj głęboko na dnie Swego Serca.” Można powtarzać te słowa
wiele razy i ich w ogóle nie rozumieć. Można przeczytać je raz i zmienią całe nasze życie. Jak to możliwe?
Ja widzę w tych słowach wielkie oddanie woli Bożej.
Odnalezienie w Nim przystani, do której możemy się
skierować, kiedy wali się świat wokół nas. Nieraz
pewnie jest tak, że mówimy o Bogu, chodzimy do kościoła, modlimy się, ale nie potrafimy odkryć gdzie
i jak On działa. Czy to możliwe, że jest tylko gdzieś
w niebie i patrzy… Przecież ile razy nasze modlitwy
nie są wysłuchane, ile na świecie niezrozumiałego
zła, cierpienia. Tyle argumentów wyszukujemy, żeby
się źle wypowiedzieć o kapłanach, Kościele. Gdzie
w tym wszystkim jest Bóg? On jest większy od tego
wszystkiego, naszych wątpliwości, niewiary, czy
obelg. Bóg jest i czeka na osobiste spotkanie – kiedy
sam na sam spróbuję z Nim pobyć. Ja wierzę, że Bóg
jest, kocha i czeka… aż powiem z pełną wiarą: przytul mnie Jezu, tak mocno do Siebie…
/KP/

Znalezione…
“Jeśli dostrzeżesz u przyjaciela jakąś wadę, upomnij
go na osobności, a gdy cię nie posłuchał, uczyń to
publicznie. Upomnienie bowiem jest rzeczą dobrą
i często lepszą niż milcząca przyjaźń. Choćby przyjaciel poczuł się urażony, upomnij go. Uczyń to nawet
wtedy, gdyby gorycz upomnienia zraniła jego serce.
Lepsze są bowiem rany zadane przez przyjaciela niż
pocałunki pochlebców. Upomnij błądzącego przyjaciela.” (Ambroży, De officiis, III, 127)

Dona la pace Signore (cd.)
Wyjątkowym wydarzeniem spotkania
Taizé w Rzymie była modlitwa na
Placu Świętego Piotra razem z Ojcem Świętym. Zebrało się wówczas
ponad 40 tys. młodych osób by śpiewem i rozważaniami krótkich tekstów
modlić się do Boga. Niezapomnianą
chwilą tego spotkania był moment,
kiedy ten prawdziwy tłum ludzi zamilkł, by w ciszy serca porozmawiać
ze swoim Zbawicielem. Oprócz modlitw spotkanie organizowane przez
wspólnotę Taizé to także wspólna
zabawa. Niepowtarzalny klimat tworzyły grupy młodych osób z różnych
krajów śpiewające kolędy na ulicach
Rzymu czy tańczące w metrze.
Wieczne miasto to także niezliczona
ilość atrakcji, które nasza grupa także
mogła zobaczyć. Pomoc w zwiedzaniu Rzymu świadczył także nasz krajan ks. Tadeusz Wojda, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni. Wróciliśmy
z Rzymu zbudowani doświadczeniem
wspólnego przeżywania wiary i świadectwem modlitwy tysięcy młodych
osób. Ufamy, że zaowocuje to na nasze dalsze życie. Następne Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się
w Strasburgu.
/KP/

Zamyśl się…

Modlitwa…

„Przyjaźń może się zrodzić tylko pomiędzy ludźmi Jezu, miłości przewyższająca wszelprawymi, rozwijać pomiędzy lepszymi a dochodzić do ką miłość, zawsze byłeś ze mną, a ja
pełni między doskonałymi”
/św. Elred z Rieveaulx/ o tym zapominałem. Byłeś w sercu
mego serca, a ja szukałem Cię gdzie
Uśmiech…
indziej. Gdy byłem daleko od Ciebie,
- Coś ciężka ta szafa! A gdzie Jurek, przecież miał
czekałeś na mnie. Chryste Zmarnam pomagać wnosić meble? - Jurek jest w szafie,
twychwstały, jesteś moim życiem.
sprawdza wieszaki.

Zakonnie…

Coś dla ducha…

Pasjonistki – ich powołaniem jest kult Cierpiącego Chrystusa, realizowany przez kontemplację męki Pańskiej w duchu ekspiacji przez modlitwę, ofiarę, pokutę, a także podejmowanie
działalności apostolskiej. Dlatego troska o zbawienie wszystkich ludzi w sposób szczególny
przenika życie każdej siostry. Zewnętrzna działalność zgromadzenia koncentruje się na wychowywaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży, służeniu pomocą pielęgniarską w szpitalach, domach opieki dla osób starszych, domach opieki dla dzieci zaniedbanych i sierot oraz na
świadczeniu wszelkiej pomocy potrzebującym. Zgromadzenie założyła m. Józefa Joanna
Ewa Hałacińska w 1918 r. w Płocku. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego
Jezusa Chrystusa (CP).
/za: ekai.pl/

„O zapomnianych grzechach”
Pewna starsza kobieta na wsi mniemała, że objawia jej się sam Bóg. Proboszcz chciał dowodów na prawdziwość tych wizji i powiedział, że przy następnym objawieniu ma prosić Boga,
aby zechciał zdradzić jego (proboszcza) grzechy, które zna tylko On – Wszechwiedzący. Po
miesiącu wizjonerka zjawiła się znowu na plebani i ksiądz zaraz spytał, czy miała objawienia.
Kobieta przytaknęła. – Ale czy Mu przekazałaś moje pytanie? – chciał wiedzieć pleban. –
Tak, oczywiście – potwierdziła kobieta. – I co powiedział – dopytywał się duchowny. Powiedział: Przekaż proboszczowi, że ja wszystkie jego grzechy dawno już zapomniałem.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

