
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    11.01 Dzień Powszedni11.01 Dzień Powszedni11.01 Dzień Powszedni11.01 Dzień Powszedni    
700    
Wtorek    12.01 Dzień Powszedni12.01 Dzień Powszedni12.01 Dzień Powszedni12.01 Dzień Powszedni    
700    
Środa 13.01 Dzień Powszedni13.01 Dzień Powszedni13.01 Dzień Powszedni13.01 Dzień Powszedni    
700 + Wojciecha Folusza (r. śm) z int. córki 
Czwartek    14.01 Dzień Powszedni14.01 Dzień Powszedni14.01 Dzień Powszedni14.01 Dzień Powszedni    
700    
Piątek 15.01 Dzień Powszedni15.01 Dzień Powszedni15.01 Dzień Powszedni15.01 Dzień Powszedni    
700    
Sobota 16.01 Dzi16.01 Dzi16.01 Dzi16.01 Dzień Powszednień Powszednień Powszednień Powszedni    
700 +Annę Głodek (r. śm) z int. siostry 
730 + Edwarda Brzozę (r. śm), + Mariannę, Wincentego, Bolesława, Józefa Stanisława Ślu-
sarczyków z int rodziny 
1500 ślub  
Niedziela    17.01 II Niedziela Zwykła17.01 II Niedziela Zwykła17.01 II Niedziela Zwykła17.01 II Niedziela Zwykła    
800 Do Dzieciątka Jezus dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu dla Mał-
gorzaty i Adama w 15-tą r. ślubu oraz o zdrowie i opiekę dla ich dzieci z int. rodziców 
1000 Do MB Częstochowskiej o opiekę i wdzięczność z racji nawiedzenia obrazu w rodzi-
nach z Podwola 
1200 + Karola Tetelewskiego (3 r. śm) z int. rodziców 
1530 + Kazimierza i Ryszarda Januszków  
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Święto Chrztu Pańskiego 
10 stycznia 2010 r.  

Nr 7 (59) 

 

Komentarz… 
Temu Bożemu objawie-
niu nie towarzyszyło 
trzęsienie ziemi. Nie sły-
szano burzy, nie widzia-
no błyskawic. Czy nie 
przypomina się Eliasz, 
dostrzegający wielkość 
Boga w łagodnym po-
wiewie wiatru? Jezus stał 
w tłumie czekającym na 
chrzest w Jordanie. Jak 
jeden z wielu. Nie wyróż-
niał się. Chyba tylko On 
jeden zobaczył otwarte 
niebo – gdyby inni zoba-
czyli, nie ukrywaliby, że 
dzieje się coś niezwykłe-
go. Kiedy modlimy się 
cierpliwie i z ufnością – 
nad nami też otwiera się 
niebo i wsłuchujemy się 
w Boga. Inni mogą nie 
dostrzegać tego, nie sły-
szeć. Odchodzimy z ta-
jemnicą modlitwy, która 
odsłania moc Bożą.  

/ks. Jan Twardowski/ 
 

„Gdy nad młodym Cieślą uniósł swoją dłoń, 
Pan Zastępów głosem swym przemówił doń. 

Poznał Prorok, że dziś właśnie życie Jego spełni się…” 
 

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 mocniej-
szy 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 przy-
jął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci 
cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie.” 
 

 

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

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Wiktora Brzo-
zę z Kowali i  siostrę Serafinę (z domu Zofia Rabiej) którzy odeszli do domu Ojca. 
Niech odpoczywają w pokoju † 

Ekstra… 
× 10 stycznia – w kościele św. Trójcy w Kielcach odbędzie się spotkanie modlitewne ka-
nonami w duchu Taizé o godz. 19.00. Zapraszamy wszystkich! 
Dla bliższego zapoznania się ze specyfiką wspólnoty z Taizé zachęcamy do zapoznania 
się ze stroną internetową: www.taize.fr/pl 
× 11 stycznia – Dzień Wegetarian 



A w parafii… 
▪ 6 stycznia w Święto Trzech Króli na sumie zostały poświęcone kreda, kadzidło i woda. 
▪ Prosimy wszystkich, którzy posiadają archiwalne zdjęcia z życia parafii lub ciekawe z wyda-
rzeń bieżących o wypożyczenie ich do zeskanowania (później wszystkie będą zwrócone) lub 
o przesłanie ich (w przypadku posiadania zdjęć w wersji elektronicznej) na adres e-mail: pa-
rafia.brzeziny@gmail.com  
▪ Dziś odbywa się 18 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestniczą w nim zuchy i 
harcerze z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach. W tym roku zbierają pieniądze dla 
dzieci z chorobami onkologicznymi. Wolontariuszy wraz z opiekunami można znaleźć przy 
każdym z wejść na teren kościoła przed każdą Mszą Św. oraz po jej zakończeniu. 

W poszukiwaniu… 
Dziś wspominamy Chrzest 
Chrystusa w Jordanie… To 
dobry moment, żeby na chwi-
lę zastanowić się jak wiele 
otrzymaliśmy od naszych ro-
dziców, którzy zanieśli nas do 
świątyni i wprowadzili nas 
przez sakrament Chrztu Św. 
do wspólnoty Kościoła. Może 
zdarza się nam narzekać na 
hierarchię, strukturę kościel-
ną… Nie zapominajmy, że 
jesteśmy jej częścią i zostali-
śmy powołani do troski o to 
wspólne dobro. Oddajmy Bo-
gu w modlitwie Kościół Po-
wszechny, który razem two-
rzymy.                              /KP/ 

Bliżej Eucharystii… 
Opublikowaliśmy już całe objawienie Cataliny Rivas dotyczą-
ce Mszy Św. Teraz pragniemy przybliżyć nazewnictwo i zna-
czenie różnych naczyń liturgicznych. 
KIELICH - należy do przedmiotów koniecznych do sprawo-
wania Mszy św., które powinny być otaczane szczególnym 
szacunkiem, gdyż w nim po konsekracji znajduje się Krew 
Pańska. Wymaga się, żeby był on wykonany ze szlachetnego 
metalu, który nie podlegałby korozji i przynajmniej od we-
wnątrz powinien być pozłocony. W jego budowie wyróżnia się 
stopę, czarę i łączący je trzon. W pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa kielich zaopatrzony był w dwa 
uchwyty umożliwiające trzymanie go przez dia-
kona podczas udzielania Komunii św. pod 
dwiema postaciami. Już w czasach starotesta-
mentalnych w czasie wieczerzy paschalnej bło-
gosławiono kielich napełniony winem. Przed 
Mszą św. na kielichu umieszcza się puryfika-
terz, patenę z hostią, palkę, korporał. 

Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię 
32 Europejskie Spotkanie Młodych zorganizowane przez 
ekumeniczną wspólnotę z Taizé we Francji jest już przeszło-
ścią. Odbyło się ono w Poznaniu w dniach 29 grudnia –  
2 stycznia. Jak co roku ten wyjątkowy sposób spędzenia Syl-

westra i Nowego Roku wybrało mnóstwo młodzieży z całej Europy i świata – około 30 tys. 
osób. Specyfiką tych spotkań jest wymiana doświadczeń młodych z różnych kręgów kulturo-
wych i wyznaniowych, modlitwa kanonami oraz poczucie wspólnoty. To ciekawe przeżycie 
patrząc jak olbrzymie hale targowe zapełniają się młodzieżą najpierw wspólnie spożywającą 
posiłek w grupkach, kręgach, parami, rozmawiającą, dzielącą się tym co mają…, a później 
wszyscy przechodzą na modlitwę. Tłum ludzi, w którym każdy jest równy i modli się jednym 
głosem do Boga. Powtarzanie kilkanaście razy tego samego kanonu zawierającego jedno – 
dwa zdania. Później następny i kolejny… W końcu przychodzi moment ciszy, kiedy każdy 
sam na sam może porozmawiać ze Stwórcą lub po prostu pobyć z nim chwilę bez słów. 
Ostatnim elementem modlitw wieczornych jest adoracja krzyża. Przykładając do Niego gło-
wę, możemy oddać Chrystusowi wszystko to, co w nas się kotłuję, podzielić się naszymi ra-
dościami, smutkami. Na noc powrót do rodzin, u których jest zakwaterowanie. I kolejny dzień 
mija… Bogatym doświadczeniem jest także dzielenie się spostrzeżeniami w trakcie spotkań 
w międzynarodowych grupkach. Tyle wartościowych osób można poznać… 
To było tylko kilka dni, ale za to jakich… Na chwilę niebo stało się bliższe. I to główne prze-
słanie: Kiedy kończył się rok te kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi modliło się o jedno –  
o POKÓJ. Oby nastał dla świata i dla każdego z nas osobno.                                            /KP/ 

Boży człowiek…  -  św. Hilary (13 stycznia) 
Hilary urodził się między 310 a 320 rokiem. Zdobył bardzo dobre wykształcenie i został reto-
rem. Z wielkim zaangażowaniem studiował Pismo Święte, w którym zachwycił go sposób ob-
jawiania się Boga. Pod wpływem długotrwałej i głębokiej lektury Ewangelii św. Mateusza i św. 
Jana nawrócił się i przyjął chrzest już jako żonaty mężczyzna. Był na tyle gorliwym wyznaw-
cą, iż w 350 roku obrano go biskupem rodzinnego miasta. Zgodnie z ówczesną praktyką żo-
naci mężczyźni mogli być podnoszeni do takiej godności. Ponieważ w sporze ariańskim od-
mówił potępienia św. Atanazego, cesarz Konstancjusz skazał go w 356 r. na wygnanie do 
Azji Mniejszej. Kilka lat pobytu na wygnaniu wykorzystał na dokładne zapoznanie się z teolo-
gią Wschodu. Czerpiąc ze wschodnich inspiracji wzbogacał też zachodnią liturgię. Chcąc po-
głębić wiedzę teologiczną swoich wiernych, kompo-
nował hymny liturgiczne. Ze względu na intensywną 
działalność na rzecz porozumienia między Wscho-
dem a Zachodem bywa czasami nazywany pierw-
szym ekumenistą. Prowadził czynne życie jako pa-
sterz i teolog, wpływając na charakter Kościoła Galii. 
Nieustraszony, pisał z wygnania listy do wiernych, by 
ich utwierdzić w wierze. Otrzymał piękny przydomek 
"obrońcy Galii", gdyż właśnie przez swoją postawę, 
kazania i pisma uchronił swoją ojczyznę, Galię, od he-
rezji. Po powrocie z wygnania czynił, co tylko było w 
jego mocy, by zabliźnić rany, zadane Kościołowi 
przez Ariusza i jego protektorów. Zmarł w 367 roku. 
Modlitwa: Boże wspieraj nasze wysiłki, by świat mógł 
zaznać pokoju, a ludzi pojednała męka i śmierć Chry-
stusa, który umarł, byśmy mogli żyć wiecznie. Amen. 

Zamyśl się… 
„Nie ma nic bardziej niesprawie-
dliwego niż nieodwzajemniona tę-
sknota. To nawet gorsze niż nie-
odwzajemniona miłość.”  

/Janusz Leon Wiśniewski/ 

Uśmiech… 
Podczas lekcji zarozumiały nauczyciel mówi do uczniów: 
- Otwórzcie okno, nie ma tu orłów, więc nikt nie wyleci! 
Po lekcji uczniowie wychodzą z klasy, a wraz z nimi na-
uczyciel. Ostatni z uczniów zwraca się do niego ze sło-
wami: - Pan nauczyciel też drzwiami? 

Coś dla ducha… 
„Rada” 

Pewna kobieta przyszła do specjalisty i powiedziała: <<Proszę mi pomóc! Mam poważne pro-
blemy z moim mężem. Każdego wieczora, gdy wraca do domu, wybucha straszliwa kłót-
nia>>. Znawca odpowiedział: <<To nic trudnego>>. <<Dobrze, ale proszę mi powiedzieć, co 
mam zrobić?>>. <<Każdego wieczora przed powrotem męża proszę wziąć do ust różowe ta-
bletki  do ssania. Nie wszystkie na raz, ale po kolei, jedna po drugiej. I proszę je powoli ssać, 
bardzo powoli>>. Tydzień później kobieta wróciła do specjalisty uśmiechnięta i zrelaksowana. 
<<Te tabletki SA cudowne! Chciałabym nabyć jeszcze jedno opakowanie. Odkąd je biorę, nie 
pokłóciłam się ani razu z moim mężem, gdy wraca wieczorem>>. 
Francuski minister spraw zagranicznych, Robert Schuman, opowiedział kiedyś, dlaczego nig-
dy się nie ożenił. <<Dość dawno temu, gdy jechałem w metrze, nadepnąłem niechcący na 
stopę jakiejś kobiety. Zanim zdążyłem ją przeprosić, zaatakowała mnie z krzykiem: „Ty idioto! 
Patrz, gdzie stawiasz nogi!”. Potem podniosła oczy, poczerwieniała i powiedziała zmieszana: 
„Ach, przepraszam pana jak najmocniej! Myślałam, że to mój mąż…”. 
<<Język to niewielka cząstka naszego ciała, ale może dokonać wielkich rzeczy. Jedna iskier-
ka może podpalić wielki las. Człowiek zdolny jest panować nad wszelkim zwierzęciem. Języ-
ka natomiast nikt nie potrafi ujarzmić>> (Jk 3,6-8).”                                            /Bruno Ferrero/ 

 


