
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
 

Poniedziałek  02.03  02.03  02.03  02.03  Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni  
1530

 + Apolonię, Wincentego Zychowiczów z int. rodziny 

1600
 + Józefa Kowalskiego (r. śm.), Andrzeja, Jerzego z int. rodz. Kowalskich 

Wtorek 03.03  03.03  03.03  03.03  Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni    
1600

 Do Serca Pana Jezusa i Matki Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo , opiekę                

i zdrowie w 18 rocznicę urodzin dla Katarzyny Władyszewskiej z int. rodziców i 

rodzeństwa 

Środa 04.0304.0304.0304.03        Św. Kazimierza, KrólewiczaŚw. Kazimierza, KrólewiczaŚw. Kazimierza, KrólewiczaŚw. Kazimierza, Królewicza (Święto)Święto)Święto)Święto) 
1600

  

Czwartek 05.03 05.03 05.03 05.03 Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni    
700

  
1600 

+ Stefanię, Annę, Władysława, Romana Zegadłów, Władysławę Franciszka 

Pietszczyków z int. Kruków 

Piątek  06.03 06.03 06.03 06.03  Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni  (I Piątek miesiąca(I Piątek miesiąca(I Piątek miesiąca(I Piątek miesiąca) 
1600 

+ Karola Tetelewskiego, Franciszka, Anielę, Zygmunta, Helenę Baranów, Stani-

sława, Wiktorię, Władysława Tetelewskich, Kazimierę Wolszczak, Marię Dąbek z 

int. Tetelewskiej 

Sobota  07.03  07.03  07.03  07.03  Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni    
700

 + Tadeusza Głuszka z int. syna z rodziną 

1600
 + Janinę (r. śm.), Piotra, Tadeusza Rabiejów, Ryszarda Dąbrowskiego z int.  

rodziny 

NIEDZIELA  08.03  II Nie08.03  II Nie08.03  II Nie08.03  II Niedziela Wielkiego Postudziela Wielkiego Postudziela Wielkiego Postudziela Wielkiego Postu    
800

  + Józefę (r. śm.), Stefana Dudków z int. syna z żoną 

1000
 + Henryka Stokowca (r. śm.), Franciszkę Stokowiec z int. syna Ryszarda  

z rodziną 

1200
 + Annę Barycką (r. śm.), Henryka Baryckiego z int. rodziny  

1530
 + Mariannę Rabiej, Józefa Rabieja z int. córki Haliny Wołczyk 
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I Niedziela  
Wielkiego Postu 
1 marca 2009 r.  

Nr 14 
BLISKIE JEST  

KRÓLESTWO BOŻE 
NAWRACAJCIE SIĘ 

 

 

Orędzie Papieża Benedykta XVI  
na okres Wielkiego Postu 2009 

Papież zachęca, aby wierni w okresie czter-
dziestodniowego przygotowania do Misterium 
Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa na no-
wo odkrywali praktykę postu, która jest środ-
kiem pozwalającym odnowić przyjaźń z Bo-
giem. Odwołując się do tradycji chrześcijań-
skiej, Papież proponuje, byśmy w okresie 
Wielkiego Postu, zarówno wspólnotowo, jak  
i indywidualnie częściej praktykowali post. 
Zwraca też uwagę na potrzebę słuchania Sło-
wa Bożego, modlitwy i uczynków miłosierdzia. 
Przypomina, że od początku chrześcijaństwa 
organizowano specjalne zbiórki, a wierni byli 
zachęcani do oddawania biednym tego, co 
dzięki postowi udało im się odłożyć. 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Rdz 9,8-15    /   1P 3,18-22       Ewangelia:   Mk 1,12-15 
„Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony 
przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwię-
ziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie 
jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»” 
Komentarz… 
Aniołowie usługiwali Jezusowi. Przypomina mi się pierwszy dziecięcy pacierz: „Aniele 
Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój” i pierwszy święty obrazek jaki pokazała 
mi matka. Anioł Stróż, najwspanialszy Boży duch, uniża się by służyć człowiekowi na 
ziemi. Anioł, służąc ludziom – służy Bogu. Po wojnie słowo „stróż” było uważane za 
słowo brzydkie, uwłaczające godności ludzkiej. Mówiono: dozorca, gospodarz domu, 
kierownik ruchu podwórzowego. Tymczasem anioł, wielki duch Boży, jest stróżem  
i wcale go to nie poniża. Jego wielkość polega na tym, że potrafi służąc Bogu, służyć 
człowiekowi – grzesznikowi i świętemu, paskudnemu i pięknemu. Jeśli chodzi o nas, 
nie gniewamy się, gdy nazywają nas aniołami, ale wściekamy się, gdy ktoś nam po-
wie, że jesteśmy stróżami.                                                          /ks. Jan Twardowski/ 
 
 

 

 

 

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

Ekstra… 
× 4 marca – Odpust parafialny św. Kazimierza w Bilczy 

× 4 marca – w Katedrze o godz. 18.00 odprawiona będzie msza imieninowa w intencji  
J. E. Ks. Biskupa Kazimierza Ryczana i J. E. Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy 
× 5 marca – Dzień Teściowej 



A w parafii… 
▪ Dziś o godz. 17.00 na sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Pawła !! w Brzezinach 
odbędzie się promocja książki pani Marianny Węgrzyn pt. „W cieniu krzyży, w cieniu brzóz”  
z możliwością jej zakupu. Pozycja poświęcona jest historii Cmentarza w Brzezinach. Ser-
decznie wszystkich zapraszamy! 
▪ 6 marca - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź rozpoczyna się od godz. 15.30 
▪ Papieska intencja różańcowa na miesiąc marzec: „Aby we wszystkich krajach świata bar-
dziej ceniono i uznawano rolę kobiet.” 

Objawione…  
Milczący Świadkowie Męki - bicz 

Po zdjęciu szat z Jezusa przywiązują go 
do kolumny z rękoma złączonymi ponad 
głową. Za nim staje jeden kat, przed Nim 
drugi. Są uzbrojeni w bicze wykonane z 
siedmiu skórzanych pasków, przywiąza-
nych do uchwytu. Paski kończą się ołowia-
nymi młoteczkami. Uderzają biedne ciało, 
tak szczupłe. Najpierw bieleje ono jak stara 
kość słoniowa. Potem staje się popręgo-
wane różem, coraz bardziej żywym, na-
stępnie fioletem. Pręgi przerywają się 
sprawiając, że krew zewsząd płynie. I ani 
jednej skargi… Gdyby Jezusa nie pod-
trzymywały sznury, upadłby. On jednak nie 
upada, nie jęczy. (na podst. widzeń M. Val-
torty)  

Ferie z Bogiem 
W pierwszym tygodniu ferii siedmiu na-
szych ministrantów wraz z grupą Służby Li-
turgicznej z Diecezji Kieleckiej wyjechało 
na zimowy wypoczynek do Rabki. Pogoda 
dopisała i było wiele atrakcji, w tym zwie-
dzanie okolic Rabki i Zakopanego, szuso-
wanie na nartach. Był to również czas by 
wymienić nasze doświadczenia, osób które 
służą przy ołtarzu Pana. Opieka księdza, 
kleryków seminarium, codzienna Msza 
święta, piękno przyrody pomagały nam od-
krywać Boga i prawdziwą radość w Panu. 

Bliżej Eucharystii… 
 

LITURGIA SŁOWA cd. 
 

Śpiew przed Ewangelią – śpiew wykonywany 
przed Ewangelią składający się z aklamacji 
(poza okresem Wielkiego Postu jest to „Allelu-
ja”, zaś w Wielkim Poście inny tekst) oraz  
z wersetu (najczęściej jest to jedno ze zdań 
Ewangelii). Ta część Liturgii Słowa zawsze po-
winna być śpiewana.  
Ewangelia – można powiedzieć, iż stanowi naj-
ważniejszą część Liturgii Słowa, gdyż zawiera 
ono opis dzieł dokonanych przez Chrystusa  
i wypowiedzianych przez Niego słów.  
Rangę tej perykopy biblijnej podkreśla dialog ją 
poprzedzający – nie występuje on w przypadku 
innych czytań biblijnych. Dialog ten uświadamia 
obecność Jezusa w odczytywanym słowie, gdyż 
zaczyna się on powtarzanym kilkakrotnie  
w czasie sprawowania liturgii wezwaniem „Pan 
z wami”. Odczytanie tekstu Ewangelii poprze-
dza przygotowanie – modlitwa kapłana (prezbi-
tera lub biskupa) o to, by dostąpiwszy oczysz-
czenia serca i warg godnie głosił Ewangelię lub 
prośba o błogosławieństwo i udzielenie go czy-
tającemu. O błogosławieństwo prosi zawsze 
diakon, lub w przypadku, gdy głównym cele-
bransem jest biskup, mający odczytać Ewange-
lię prezbiter.  
Dla wyrażenia szacunku dla słów samego Zba-
wiciela w czasie czytania Ewangelii wierni 
przyjmują postawę stojącą. 

Wielki Post 
Wielki Post, który rozpoczęliśmy Środą Popielcową potrwa czterdzieści 
dni. Jest to czas, poprzez który przygotowujemy się do świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. Dopiero w VII wieku w Kościele 
katolickim wprowadzono początek Wielkiego Postu na szóstą niedzielę 
przed Wielkanocą. W tym czasie wezwani jesteśmy do tego, by 
zmieniać swoje życie, wewnętrznie się nawracać. Mają nam pomóc  

w tym post, modlitwa i jałmużna. Od samego początku czterdziestodniowego przygotowania 
do Wielkanocy, aż do Wigilii Paschalnej, podczas liturgii nie wypowiada się Alleluja. W tym 
czasie, w każdy piątek w kościołach odprawia się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w nie-
dzielę nabożeństwo Gorzkich Żali. Kolorem liturgicznym jest fiolet. 

Boży człowiek…  -  św. Kazimierz Królewicz (4 marca) 
Kazimierz urodził się na Wawelu 3 października 1458 roku. Był 
wnukiem króla Władysława Jagiełły, jego rodzicami byli Kazimierz 
Jagiellończyk i Elżbieta. Do 9 roku życia księcia wychowywała 
matka, a później jego edukacją zajął się Jan Długosz. Kazimierz 
wszędzie zjednywał sobie ludzi, z którymi się spotykał. 
Trzynastoletni Kazimierz wyruszył na Węgry, gdzie szlachta 
obwołała go królem. Przypuszcza się, że w 1481 roku królewicz 
złożył ślub czystości, zrezygnował z małżeństwa z córką cesarza 
niemieckiego Fryderyka III. Zmarł w Grodnie 4 marca 1484 r.  
z powodu gruźlicy. Jego kult zatwierdzono już w 1521 roku. Bulla 
kanonizacyjna papieża Adriana IV zaginęła. Dlatego w 1602 r. 
Klemens VIII potwierdził kult świętego Kazimierza. W 1950 roku 
papież Pius XII ogłosił go patronem młodzieży litewskiej. Kazimierz 
szczególnie czcił Najświętszą Maryję Pannę. Właśnie w kaplicy 
NMP w katedrze w Wilnie umieszczono ciało świętego. Święty 
Kazimierz przedstawiany jest w stroju książęcym z lilią w dłoni. 
Atrybutami świętego są dwie skrzyżowane buławy, herb Jagiellonów, Matka Boska Ostrob-
ramska oraz szarfa z tytułem hymnu znalezionego w trumnie Omni die dic Mariae (Każdego 
dnia sław Maryję). Modlitwa. Święty Kazimierzu, naucz nas szukać woli Pana i czułą matkę 
znajdować w Maryi. Módl się za nami święty królewiczu, bo chcemy z tobą w niebieskiej oj-
czyźnie pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy przez wszystkie wieki. Amen. 

Zamyśl się… 
„Jakże wielką radość ma matka, kiedy widzi 
pierwszy uśmiech swojego dziecka. Taką samą 
radość odczuwa zawsze Bóg, kiedy widzi z wy-
sokości nieba grzesznika, który zaczyna modlić 
się do niego całym sercem.” /F. Dostojewski/ 

Uśmiech… 
Jagna zaniepokojona dziwnymi odgłosami 
dochodzącymi od sąsiada, pyta: - Co się u 
was dzieje, kumie - Nic. To tylko teściowa 
śpiewa wnukom kołysanki. - Chwała Bogu! 
Już myślałam, że świnia wam zdycha. 

Coś dla ducha… 
„Kawałek gałęzi” 

Pewien mężczyzna przechowuje w salonie na honorowym 
miejscu dziwny przedmiot. Jeśli ktoś spyta, dlaczego umieścił 
go w takim miejscu, człowiek ten opowiada taką oto historię: 
„Pewnego dnia mój dziadek zaprowadził mnie do parku. Było to 
mroźne popołudnie zimowe. Dziadek szedł za mną i uśmiechał 
się, ale czuł w sobie jakiś ciężar. Jego serce było chore, bardzo 
sfatygowane. Udałem się w kierunku stawu. Był cały 
zamarznięty. - Chciałbym się poślizgać - wrzasnąłem - 
chciałbym choć raz poślizgać się na lodzie! - Dziadek był 
zaniepokojony. W momencie, w którym wszedłem na lód, 
krzyknął: - Uważaj…! - Za późno. Lód nie wytrzymał  
i krzycząc, wpadłem do wody. Dziadek, drżąc cały, ułamał 
kawał gałęzi i podał mi go. Chwyciłem gałąź, a on z całych sił 
pociągnął mnie do siebie i wyciągnął z przerębla. Płakałem i dy-
gotałem. Dobrze zrobiła mi gorąca kąpiel w domu i łóżko, ale 
dla dziadka wydarzenie to było zbyt silne, zbyt emocjonujące. Tej nocy zmarł na silny atak 
serca. Nasz ból był ogromny. Pobiegłem nad staw i odnalazłem kawałek znanej mi gałęzi. 
Dzięki niej, dziadek uratował mi życie, ale on sam utracił je! Dopóki będę żył, ten kawałek ga-
łęzi będzie wisiał na ścianie, jako znak miłości dziadka do mnie!”                      /Bruno Ferrero/ 
Dlatego chrześcijanie mają w swych domach kawałek drewna w formie krzyża. 

 


