
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    21.0221.0221.0221.02 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1530 + Annę Kołbus int. od uczestników pogrzebu 
1600 + Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w życiu dla Ma-
riana i Krystyny Białowąsów w 30-tą r. ślubu z int. dzieci. 
Wtorek 22.0222.0222.0222.02 Katedra Św. Piotra Apostoła (święto) Katedra Św. Piotra Apostoła (święto) Katedra Św. Piotra Apostoła (święto) Katedra Św. Piotra Apostoła (święto)    
1530 + Edwarda Brzozę int. od uczestników pogrzebu 
1600 + Genowefę Ślusarczyk Mirosława Cezarego z int. rodziny 
Środa 23.0223.0223.0223.02 Św. Polikarp, biskup i męczennik (wsp. obowiązkowe) Św. Polikarp, biskup i męczennik (wsp. obowiązkowe) Św. Polikarp, biskup i męczennik (wsp. obowiązkowe) Św. Polikarp, biskup i męczennik (wsp. obowiązkowe)    
700 + Alicję Wojtyś z int. Antoniny Karczewskiej z rodziną 
1600 + Annę Gielnik int. od uczestników pogrzebu 
Czwartek    24.0224.0224.0224.02 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1600 + Władysława Frankowicza (22 r. śm.) Marię Frankowicz zm. z rodziny Łysaków  
z int. Łysaków 
Piątek  25.0225.0225.0225.02 Dzień Pow Dzień Pow Dzień Pow Dzień Powsssszednizednizednizedni    
1530 + Janinę i Henryka z int. córki z mężem 
1600 + Mariannę Szałas, + Józefa Szałasa z int. syna z rodziną  
Sobota 26.0226.0226.0226.02 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1530 + Stefanię, Michała Potoków, Janinę Piotra Pędzików z int. Pędzików 
1600 Na roczek dla Aleksandry o zdrowie i bł. z int. rodziców i brata Dawida 
Niedziela  27.0227.0227.0227.02 VIII Niedziela Zwykła VIII Niedziela Zwykła VIII Niedziela Zwykła VIII Niedziela Zwykła    
800 + Jana i Mariannę Kurtków z int. córek z rodzinami 
1000 + Stanisławę Sabat z int. rodziny 
1200 + Jana Tkacza (r. śm.) + Mariannę Tkacz z int. Władyszewskich 
1530 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. urodzin Mateusza 
Wieczorka z int. rodziców. 
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Bóg uczy nas 
miłości, 

a nie  
nienawiści 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Kpł 19,1-2.17-18     /    1 Kor 3,16-23     
Ewangelia:  Mt 5,38-48 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, 
że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja 
wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz 
jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu  
i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą  
i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię 
kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. 
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, 
kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że po-
wiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”,  
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja 
wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół  
i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak 
będziecie synami Ojca waszego, który jest w nie-
bie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wscho-
dzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem 
miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę 
mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?  
I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szcze-
gólnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Oj-
ciec wasz niebieski.” 

Komentarz… 
Kiedy Pan Jezus mówi: „Oko za oko, ząb za ząb”, nawiązuje do babilońskiego króla Ham-
murabiego, żyjącego ponad 1700 lat przed Nim, i złagodzonego przezeń ówczesnego pra-
wa. Prawo może być bezwzględne. Mój kolega, który dostał się do obozu hitlerowskiego, 
nie wytrzymał znieważenia przez niemieckiego strażnika i wyrwał mu guzik z munduru. Zo-
stał rozstrzelany. Zycie za guzik, a nie guzik za guzik. Pan Jezus pomija i odsuwa prawo 
Hammurabiego. Głosi nowe: nienawiść zwyciężaj miłością. Prawo wciąż dla nas za trudne  
i stale musimy do niego dorastać. Polecenie Jezusa: „Jeśli cię ktoś uderzy w prawy poli-
czek, nadstaw mu lewy”, nie podoba się szczególnie młodym ludziom. Mówią, że wychowu-
je mięczaków i tchórzy. Wielkie nieporozumienie! Właśnie uderzony tchórz ucieka, jak pies 
z opuszczonym ogonem. Jakiej trzeba odwagi, żeby pozostać przy tym, kto uderzył. Prze-
ciwstawić agresji spokój powagi człowieka bezbronnego – to sposób walki, jaki proponuje 
Pan Jezus. Powaga bezbronności, jest wielką potęgą, która przeciwstawia się złu. Dwa ty-
siące lat temu Jezus ogłosił prawo zwyciężania nienawiści miłością a wciąż jest to nowe 
prawo. Nowe, bo wciąż nie potrafimy go stosować. Jeżeli ktoś ma nowy klucz i nie otwiera 
drzwi przez wiele lat, to ten klucz jest stale nowy.                                /ks. Jan Twardowski/ 
 
 
 
 

 

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

 

Modlitwa…  
Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Na właściwą drogę zaprowadź 
mnie. Maryjo Matko, spojrzyj na mnie. Z Jezusem w Duchu błogosław mnie. Od wszel-
kiego zła, od ducha złego, od wszelkiego złudzenia i od wszelkiego niebezpieczeństwa 
zachowaj mnie! Amen. 

Ekstra… 
× 20.02 - Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę 
× 21.02 - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
× 22.02 - Dzień Myśli Braterskiej 
× 23.02 - Dzień bez Łapówki  



A w parafii… 
▪ W sobotę 12 lutego w naszym kościele zawisło czternaście odnowionych stacji Drogi Krzyżo-
wej. Poddane były zabiegom renowacyjnym w pracowni konserwatorskiej mgr Wojciecha 
Szczurka w Krakowie. Prace zostały sfinansowane przez konkretne osoby, lub grupy osób. 
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom oraz tym, którzy pomogli w wykonaniu tego zadania. 
▪ 15 lutego 2011 r. rozpoczął się kolejny etap renowacji naszego kościoła. Zdemontowane zo-
stały elementy chóru muzycznego i zabrane do konserwacji. Rozebrano także ołtarz z kaplicy 
p.w. Nawiedzenia NMP w Nidzie i przewieziono do Krakowa. Przypominamy, że inicjatorem re-
nowacji ołtarzyka z Nidy był Komitet Odnowy Kościoła Parafialnego w Brzezinach.  

„„„„Kwiatki Jana Pawła IIKwiatki Jana Pawła IIKwiatki Jana Pawła IIKwiatki Jana Pawła II””””    
W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Papieża Polaka pragniemy prezentować w najbliż-
szych numerach fragmenty książki Janusza Poniewierskiego pt. „Kwiatki Jana Pawła II”. Niech 
lektura tych krótkich anegdot i opowiastek z życia przyszłego błogosławionego jeszcze bardziej 
przybliży nam Jego postać i wyjątkową osobowość. 
1. “Ludzie znający dobrze Jana Pawła II powiadają, że Papież nawet w najgorszych sytuacjach 
nie traci poczucia humoru. Joaquín Navarro-Valls, rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, zapy-
tał go kiedyś wprost: – Czy Wasza Świątobliwość płacze? – Nigdy na zewnątrz – odpowiedział 
Papież.” 
2. „W 1927 roku – wkrótce po tym, jak amerykański lotnik Charles Lindbergh samotnie przele-
ciał nad Atlantykiem – zapytano małego Karola Wojtyłę: – Kim chciałbyś zostać? – Będę lotni-
kiem! – odpowiedział chłopiec. – A dlaczego nie księdzem? – Bo Polak może być drugim Lind-
berghiem, ale nie może zostać papieżem.” 
3. „Ponieważ w klasie było kilku Żydów, chłopcy dzielili się na dwie drużyny: „katolicką” i „ży-
dowską”. W bramce z jednej strony stał Lolek Wojtyła, z drugiej – Poldek Goldberger, syn den-
tysty, wielki jak szafa. Często jednak – nawet gdy ściągano graczy z innych klas – nie udawało 
się zebrać wystarczającej liczby Żydów, żeby stworzyć z nich drużynę. W takie dni Lolek bronił 
bramki... żydowskiej, zwłaszcza jeśli nie było na boisku Goldbergera.” 

RCS 

Zapraszamy na spotkanie Ruchu Czystych 
Serc, które po raz pierwszy odbędzie się w 
Kielcach, w kościele Św. Wojciecha w drugi 
piątek marca – tj. 11-tego. Startujemy od Mszy 
Świętej o 18.00, a o 18.30 zapraszamy na spo-
tkanie organizacyjne formacyjno – zapoznaw-
cze. Ruch Czystych Serc (RCS). Jest to ruch 
młodzieżowy, którego celem jest życie w czy-
stej miłości i wolności, jaką daje Chrystus. 

Zakonnie… 
Antonianki – ich głównym celem jest obrona 
życia nienarodzonych dzieci. Realizują go 
poprzez modlitwy i ofiary w intencji życia nie-
narodzonych oraz prowadzenie domu sa-
motnej matki w Łodzi. Swoją duchowość an-
tonianki kształtują, opierając się na regule III 
Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asy-
żu. W duchu św. Franciszka realizują swoje 
powołanie, naśladując Chrystusa ubogiego  
i pokornego oraz żyjąc Ewangelią w prosto-
cie, radości i pokoju. Zgromadzenie założył  
w 1936 r. bł. o. Anastazy Pankiewicz OFM, 
przy udziale m. M. Franciszki Józefy Gal-
czak. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr An-
tonianek od Chrystusa Króla Trzeciego Za-
konu Regularnego św. Franciszka z Asyżu.        

/za: ekai.pl/ 

W poszukiwaniu… 
Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna; czyjaś obecność jest ratunkiem, 
wybawieniem, otuchą, pocieszeniem.  Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się  
o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim być, gdy te-
go potrzebuje. Jak dobrze, że jesteś...                                                                                   /MS/ 

Boży człowiek…  -  św. Izabela Francuska (23 lutego) 
Izabela była córką króla Francji, Ludwika VIII i św. 
Blanki z Kastylii. Jej bratem był św. Ludwik IX. 
Urodziła się w 1225 roku. Pomimo że pochodziła 
z rodziny królewskiej, otrzymała na zamku wy-
chowanie surowe. Wyniosła z rodziny zamiłowa-
nie do modlitwy i czystość obyczajów. Ciężka  
i bardzo bolesna choroba nauczyła młodą niewia-
stę, jak próżne są dobra i ponęty świata. Ze 
względów dynastycznych kilkakrotnie propono-
wano jej małżeństwo. Odmawiała. Nie zgodziła 
się na zaślubiny z Konradem, synem cesarza 
Fryderyka II, mimo interwencji samego papieża 
Innocentego IV. Wybrała służbę Bogu, spełniając 
czyny pokutne i dzieła miłosierdzia. Najpiękniej-
szym dniem Izabeli było założenie nowej rodziny 
zakonnej w Longchamp koło Paryża w roku 1255. 
Siostry tegoż klasztoru obrały sobie za cel ćwi-
czenie się w cnocie pokory, by w ten sposób na-
śladować Najświętszą Maryję Pannę. Izabela 
ułożyła dla nich złagodzoną regułę św. Klary. Re-
gułę zatwierdził papież Urban IV w 1263 roku. We 
wspomnianym klasztorze Izabela spędziła ostat-
nie lata swego życia. Dwa lata przed śmiercią 
ponownie nawiedziła ją bardzo bolesna i ciężka 
choroba, którą znosiła z heroiczną cierpliwością  

i poddaniem się woli Bożej. Zmarła 23 lutego 1270 r. Modlitwa: Boże, Stwórco i Opiekunie 
wszystkich wiernych, miłosierdzia Twojego pokornie wzywamy, abyśmy dzień ten uroczysty 
błogosławionej Izabeli, pobożnie obchodząc, wiekuistym weselem wraz z nią się cieszyli. Przez 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

Znalezione… 
Dlaczego spoglądasz zawsze  w tą drugą stronę? Dlaczego ciągle myślisz, że inni mają więcej 
szczęścia? Tak łatwo twierdzisz, że innym się powodzi o wiele lepiej ... Ten drugi brzeg wydaje 
ci się zawsze piękniejszy. Może dlatego, że jest od ciebie oddalony, a ty patrzysz, jak skamie-
niały, zauroczony tym pięknym widokiem. Czy przyszło ci kiedyś na myśl, że na tym drugim 
brzegu inni  także na ciebie patrzą i sądzą, że to ty masz więcej szczęścia? Oni też zauważają 
wyłącznie twoją lukrowaną stronę. Mniejszych i większych trosk, i kłopotów nie znają. Szczę-
ście nie leży na drugim brzegu. Twoje szczęście znajduje się w Tobie. 

Zamyśl się… 
„Aby dać świadectwo o Chrystusie, trzeba być głęboko 
przekonanym do Niego. Trzeba Go poznać, pokochać  
i całkowicie utożsamić się z Nim.” /kard. Stanisław Dziwisz/ 

Uśmiech… 
Co to za święty: ma 2 głowy, 4 rę-
ce, 4 nogi?  - Święty związek mał-
żeński 

Coś dla ducha… 
„Dystanse” 

Trzy miesiące byłem w podróży, aby dotrzeć tu do ciebie, żebyś mnie pouczył, jak kroczyć dro-
gą mądrości – powiedział wielce gorliwy uczeń do mistrza. – Mogłeś sobie oszczędzić tej dale-
kiej drogi – odrzekł mędrzec – nie mówiąc już o długiej drodze do zdobycia prawdziwej mądro-
ści. -  Jak mam to zrozumieć- bąknął zbity z tropu uczeń. – Zamiast twoich tysięcy kroków, aby 
tu przybyć wystarczyłby tylko jeden. – Tylko jeden krok? – Tak – odpowiedział mędrzec  - Je-
den krok od siebie samego.                                                                             /Norbert Lehleitner/ 

 


