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Poniedziałek  09.03  09.03  09.03  09.03  Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy (wsp. dowolne)Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy (wsp. dowolne)Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy (wsp. dowolne)Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy (wsp. dowolne)  
1530 + Annę, Stefana, Mariana, Teresę Litwinów, Mariannę Więckowską, Zofię Wojtyna, 

Stanisława Folusza z int. Ślusarczyków 
1600 + Józefa Machulskiego (r. śm.) z int. rodziny 
Wtorek 10.03  10.03  10.03  10.03  40 męczenników z Sebasty (wsp. dowolne)40 męczenników z Sebasty (wsp. dowolne)40 męczenników z Sebasty (wsp. dowolne)40 męczenników z Sebasty (wsp. dowolne)    
700 za parafian 
1600 + Józefa Wawrzyckiego (r. śm.) z int. Wawrzyckiej 
Środa 11.0311.0311.0311.03        Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni    
700 w intencji Stanisławy 
1600 + Annę Kowalską (r. śm.), Annę Korban z int. dzieci 
Czwartek12.03 12.03 12.03 12.03 Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni    
700 za parafian 
1600  + Władysława (20 r. śm.), Franciszkę Wierzbickich z int. Wierzbickich 
Piątek  13.03 13.03 13.03 13.03  Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni   
1600 1) + Bernarda (r. śm.), Stefanię, Władysława Frankowiczów z int. Jędrochów 
       2) + Kazimierza, Katarzynę, Edwarda Śmietanów,Mieczysława, Jerzego Gruszczyń-

skich, Mieczysława Stępnia, Stanisława Kowalskiego z int. Gruszczyńskiej 
Sobota  14.03  14.03  14.03  14.03  Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni    
700 + Józefę Piotrowską z int. wnuczki Moniki z rodziną 
1600 + Krystynę (r. śm.), Sylwestra Wojdów z int. córki z rodziną 
NIEDZIELA  15.03  III Niedziela Wielkiego Postu15.03  III Niedziela Wielkiego Postu15.03  III Niedziela Wielkiego Postu15.03  III Niedziela Wielkiego Postu    
800  + Mariannę Kurtek (1 r. śm.), Jana Kurtka (1 r. śm.) z int. córek z rodzinami 
1000 + Władysława Grzegorczyka z int. rodziny 
1200 + Józefa Wawrzeńczyka (r. śm.) z int. Wawrzeńczykowej z dziećmi 
1530 + Bolesława, Helenę, Czesława, Waldemara Krzyszkowskich z int. Bugajskich 
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II Niedziela 
Wielkiego Postu 
8 marca 2009 r. 

Nr 15 
O mój Jezu, przebacz nam O mój Jezu, przebacz nam O mój Jezu, przebacz nam O mój Jezu, przebacz nam     

nnnnaaaasze grzechy, zachowaj nas od sze grzechy, zachowaj nas od sze grzechy, zachowaj nas od sze grzechy, zachowaj nas od 
ognia piekielnego, zaprowadź ognia piekielnego, zaprowadź ognia piekielnego, zaprowadź ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkiego dusze do nieba wszystkiego dusze do nieba wszystkiego dusze do nieba wszystkiego dusze do nieba     
i dopomóż szczególnie tym, i dopomóż szczególnie tym, i dopomóż szczególnie tym, i dopomóż szczególnie tym,     

którzy najbardziej potrzebują którzy najbardziej potrzebują którzy najbardziej potrzebują którzy najbardziej potrzebują 
Twego miłosieTwego miłosieTwego miłosieTwego miłosierrrrdziadziadziadzia  

 

PRZEMIEŃ NAS 
PANIE    

 

Komentarz… 
Ewangelia o przemienieniu Pańskim 
mówi, że Jezus był nie tylko czło-
wiekiem, ale i Bogiem. Jego moc 
objawiła się na górze, w pełni świa-
tła. Czy Tylko wtedy Jezus objawił, 
że jest Bogiem? Wtedy także, kiedy 
mówił: „Kto kocha ojca lub matkę 
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie go-
dzien” (Mt 10,37); „Ja jestem drogą, 
i prawdą, i życiem” (J 14,6); „Ufaj, 
synu! Odpuszczają ci się twoje 
grzechy” (Mt 9,2). Tak może mówić 
tylko Bóg.        /ks. Jan Twardowski/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Rdz 22,1-2.9-13.15-18    /     Rz 8,31b-34     Ewangelia:    Mk 9,2-10 
„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych 
osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco 
białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojże-
szem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu je-
steśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 
Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający 
ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!». I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy scho-
dzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Czło-
wieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, 
co znaczy <powstać z martwych>.” 

 

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

Ekstra… 
× 8 marca – Dzień Kobiet 
× 8 marca – „Trochę ciszy w środku miasta” modlitwa medytacyjna ze śpiewami z Taizé 
w kościółku Świętej Trójcy przy ul. Jana Pawła II w Kielcach godz. 19.00 Zapraszamy! 
× 11 marca – Międzynarodowy Dzień Walki z Astmą 
× 14 marca – Dzień Liczby Pi 



A w parafii… 
▪ w 26 lutego do naszego kościoła wrócił Obraz Matki Bożej Częstochowskiej peregrynujący 
po rodzinach w Brzezinach. W niedzielę 1 marca po mszy św. o godzinie 15.30 został prze-
kazany rodzinom z ulicy Wrzosowej. 
▪ 13 marca po mszy św. o godz. 16 w organistówce odbędzie się spotkanie kręgu biblijnego 

Objawione…  
Milczący Świadkowie Męki – korona cierniowa 

Żołnierze przychodzą z pękiem gałązek dzikiego głogu. 
Są jeszcze giętkie, lecz mają twarde, długie, ostre kolce. 
Sztyletami obcinają listki i kwiatki. Nadają gałęziom 
kształt obręczy i wkładają ją na biedną głowę Jezusa. 
Okrutna korona opada Mu jednak na szyję. I zdejmują 
ją, rysując policzki. Omal Go nie oślepiają. Teraz jest 
zbyt mała i choć wciskają ją, wbijając ciernie w głowę, 
może spaść. Zdejmują ją więc jeszcze raz, wyrywając 
Mu włosy. Formują ją na nowo, teraz pasuje. Z tyłu, tam 
gdzie krzyżują się końce gałęzi, jest prawdziwy węzeł 
cierni, które wbijają się w kark. – Widzisz, jak Ci ładnie? 
Przejrzyj się, o królu w mojej zbroi – szydzi żołnierz, któ-
ry wpadł na pomysł tej męczarni.  

(na podst. widzeń M. Valtorty) 

„W cieniu krzyży w cieniu brzóz” 
To tytuł książki pani Marianny Węgrzyn w interesujący 
sposób opowiadającej historię naszego cmentarza,  
a także losy osób na nim pochowanych.  
Promocja tej pozycji odbyła się 1 marca 2009 r. w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II. Przybyli na nią zaproszeni 
goście i liczni mieszkańcy Brzezin i okolicznych miej-
scowości. Dekorację z tytułem książki wykonała pani 
Agata Kurdek. Pierwszym punktem programu był krótki 
spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu Bogumiły Skóry 
i Scholi parafialnej im. Stanisława Kostki. Pan Zygmunt 
Pisarek prowadzący promocję książki przedstawił dzieje 
znanych na całym świecie cmentarzy. O przyczynach 
napisania książki opowiedziała sama autorka. Głos za-
brali również zaproszeni goście, pani Daniela Kowalska, 
pan wójt Marian Buras, pan wójt Stanisław Barycki, pan 
kurator Lucjan Pietszczyk, ks. Rafał Nowiński, ks. Jan 
Pragnący i pani Monika Łodej. Na zakończenie każdy 
kto zakupił książkę mógł dostać autograf autorki.  
Pani Mariannie Węgrzyn życzymy kolejnych sukcesów 
na niwie literackiej.                                                       KP 

Bliżej Eucharystii… 
LITURGI SŁOWA cd. 

Homilia lub kazanie – jest to wyja-
śnienie Słowa Bożego. Zarezer-
wowane jest ono dla diakona, 
prezbitera lub biskupa. Zaleca się, 
aby homilię głosił główny cele-
brans. O homilii można mówić 
wówczas, gdy jest ona oparta  
o odczytane teksty biblijne i na-
wiązuje do liturgii. W przeciwnym 
przypadku mamy do czynienia  
z kazaniem, czyli przemówieniem 
na określony temat związany  
z nauczaniem Kościoła. 
Wyznanie wiary (Credo) – jest od-
powiedzią na usłyszane Słowo 
Boże. Lud Boży, wysłuchawszy 
nauczania, wyznaniem wiary od-
powiada na nie. Wg polskiego 
wydania Mszału Rzymskiego 
używa się tutaj symbolu nicejsko-
konstantynopolitańskiego, chociaż 
w innych regionach (np. na Wę-
grzech) dopuszczone jest również 
odmawianie Składu Apostolskie-
go. 

8 marca – Dzień Kobiet 
Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce 
Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. 
w Stanach Zjednoczonych. W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze 
ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei 
praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla 
kobiet. W latach 1913-1914 podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyły się protesty 
przeciwko I wojnie światowej. Tego dnia święto było obchodzone po raz pierwszy w Rosji. 

Boży człowiek…  -  św. Dominik Savio (9 marca) 
Jest jednym z najmłodszych świętych Kościoła katolickiego. 
Urodził się we włoskim miasteczku Riva di Chieri 2 kwietnia 
1842 r. w bardzo pobożnej rodzinie. Ojciec był rzemieślnikiem, 
matka krawcową. Od najmłodszych lat przejawiał bardzo 
poważny stosunek do wiary. Usługiwał do mszy, gdy miał 
zaledwie 5 lat. Gdy przystępował do I Komunii św., w 
książeczce do nabożeństwa wpisał trzy postanowienia, które 
miały wyznaczyć jego drogę duchową: „1. Będę się często 
spowiadać i przystępować do komunii św. 2. Moimi 
przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. 3. Śmierć tak, ale nie 
grzechy”. Jako sześciolatek rozpoczął naukę w szkole św. Jana Bosco. Był niezwykle inteli-
gentny i pilny. Imponował rówieśnikom swoją pokorą i dążeniem do doskonałości, a jego 
maksyma „Wolę umrzeć, niż zgrzeszyć”, stała się znana w całym Turynie. Dominik był pomy-
słodawcą powstania organizacji Towarzystwa Niepokalanego Poczęcia. Prace nad jego po-
wołaniem przerwała ciężka choroba. Chłopiec wraca do rodzinnego domu i 9 czerwca 1857 r. 
umiera mając zaledwie 15 lat. Został kanonizowany w 1954 r. przez papieża Piusa XII. Jest 
patronem młodzieży, ministrantów i chórów dziecięcych.                    
Modlitwa. Matko Boża, natchnij nas pokora i mądrością, byśmy potrafili unikac pokus. Jeste-
śmy słabymi ludźmi. Gdy gniew, rozpacz lub inne uczucie pchnie nas do grzechu, porusz na-
sze sumienia, byśmy odczuli ciężar win. Skieruj nas na ścieżkę pokuty i wyjednaj nam prze-
baczenie u Twego Syna. Amen. 

Zamyśl się… 
„Chciałem zmienić świat. Do-
szedłem jednak do wniosku, 
że mogę jedynie zmieniać 
samego siebie.”    (A. Huxley) 
 

Uśmiech… 
Franek, dzisiaj mija 30 lat od 
naszego ślubu. Może za-
rżnąć kurę? - A co ona win-
na? 

Znalezione… 
Pewnemu człowiekowi, obiecano iż otrzyma na własność tyle 
ziemi, ile zdąży obejść w ciągu jednego dnia. „Zawodnik” ten 
wyruszył zaraz z rana, aby zatoczyć jak największe koło. O 
odpoczynku czy jakimś posiłku ani myślał: szkoda czasu!  By-
ło już dobrze po południu gdy spostrzegł, że pora wracać, bo 
może nie zdążyć na czas. Naturalnie przecenił swoje siły i 
apetyt posiadania. Nie zdążył dojść do punktu wyjścia. Padł z 
wyczerpania niedaleko mety. Nad usypaną mogiłą ktoś snuje 
refleksję:- Tyle właśnie ziemi potrzebuje człowiek. (na podst. 
książki Lwa Tołstoja „Ile ziemi potrzebuje człowiek?”) 

Coś dla ducha… 
„Biedak 

Żyła kiedyś pewna rodzina, spokojna i pogodna. Mieszkała w małym domku na przedmie-
ściach miasta. Pewnego wieczoru jej członkowie siedzieli przy kolacji, gdy nagle usłyszeli pu-
kanie do drzwi. Ojciec poszedł o otworzył je. Na progu stanął starzec w zniszczonej odzieży i 
obdartych spodniach. Niósł kosz pełen warzyw. Spytał domowników, czy nie kupiliby ich tro-
chę. Oni rzeczywiście coś wzięli, gdyż chcieli się go pozbyć. Z czasem rodzina ta zaprzyjaźni-
ła się ze starcem, który co tydzień przynosił im warzyw. Odkryli, że ten starzec, biedny czło-
wiek, miał kataraktę i był prawie niewidomy. Ale zawsze zachowywał się w sposób niezwykle 
uprzejmy, więc cała rodzina oczekiwała na jego przyjście, gdyż ceniła sobie jego towarzy-
stwo. Pewnego dnia starzec, jak zwykle, przyniósł tym ludziom warzywa, a potem powiedział: 
„Wczoraj otrzymałem wielki prezent! Przy moim domku znalazłem kosz z odzieżą, którą ktoś 
zostawił dla mnie”. Wszyscy wiedzieli jak bardzo potrzebował ubrań, dlatego powiedzieli: 
<<To wspaniale!>>. Niewidomy staruszek jednak dodał: <<Ale jest rzecz jeszcze wspanial-
sza: znalazłem rodzinę, która rzeczywiście potrzebowała tej odzieży!>>. 
Radość płynąca z dawania jest silniejsza od życia. Rzeczywistym biedakiem jest ten, kto nig-
dy jej nie doświadcza.                                                                                          /Bruno Ferrero/ 

 


