
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 06.02 Św. męczenników Pawła Miki  i Towarzyszy (wsp. obowiązkowe) 
1600 + Mikołaja, Katarzynę, Edwarda Brzozów z int. Brzozowej 
Wtorek  07.02 Dzień Powszedni 
 700 + Józefa Kasperka z int. pracowników ZUS-u 
1600 + Juliana Gruszczyńskiego, Annę, Augustyna, Mieczysława, Irenę Gruszczyńskich, 
Jana Cudzika z int. Cudzikowej 
Środa  08.02 Dzień Powszedni 
1530 + Stanisława Wójcika, Władysławę, Stanisława Skurków, dziadków Wójcików z int. 
rodziny 
1600 + Andrzeja Czarneckiego z int. rodziców  
Czwartek 09.02 Dzień Powszedni 
1600 + Franciszkę, Józefa Kasperków, Mariannę, Jana Cielątków z int. rodziny  
Piątek  10.02 Św. Scholastyki, dziewicy (wsp. obowiązkowe) 
1600 + Stanisława, Stanisławę Sołtysów, Annę Głodek z int. Stachurów 
Sobota  11.02 Dzień Powszedni 
1530 + Irenę, Henryka Malickich z int. syna Adama z rodziną 
1600 + Alicję Zegadło z int. pewnej osoby  
Niedziela  12.02 VI Niedziela Zwykła 
800 + Alicję Zegadło z int. siostry Teresy z rodziną 
1000 + Mieczysława Stachurę, zm. z rodz. Stachurów z int. córki  
1200 + Czesława Kowalskiego z int. żony z dziećmi 
1530 + Mieczysława Barana, Wandy Baran, Karola i Marię Baranów z int. syna Dariusza  
z rodziną  
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Panie oczyść mnie, 
uzdrów, uwolnij… 

"Nic dwa razy" 
Nic dwa razy się nie zdarza 
I nie zdarzy. Z tej przyczyny 
Zrodziliśmy się bez wprawy 
I pomrzemy bez rutyny. 
  Choćbyśmy uczniami byli 
  Najtępszymi w szkole świata, 
  Nie będziemy repetować 
  Żadnej zimy ani lata. 
Żaden dzień się nie powtórzy, 
Nie ma dwóch podobnych nocy, 
Dwóch tych samych pocałunków, 
Dwóch jednakich spojrzeń w oczy. (..) 
  Czemu ty się, zła godzino, 
  Z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
  Jesteś - a więc musisz minąć. 
  Miniesz - a więc to jest piękne. (..) 

 

/Wisława Szymborska/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Hi 7,1-4.6-7    /     1 Kor 9,16-19.22-23     Ewangelia:     Mk 1,29-39 
„Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i An-
drzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On 
podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im 
usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich 
chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych 
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom 
mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, 
wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon  
z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On 
rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł na-
uczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wy-
rzucając złe duchy.” 
Słowa błogosławionych… 
„Trzeba, byście modlili się w różnych miejscach i na różne sposoby. (…) Sprawą klu-
czową jest, aby każdy człowiek się modlił (…), aby nie oddalał się od modlitwy, aby nie 
pozwolił nigdy zwyciężyć się przez pokusę niemodlenia się, przez lenistwo duchowe 
(…), aby powrócił do modlitwy, także za cenę największych wysiłków.” /bł. Jan Paweł II/ 
„Spowiedź jest pięknym aktem miłości. Tylko do spowiedzi możemy przystąpić jako grzeszni-
cy obarczeni grzechem, a odstąpić od konfesjonału jako grzesznicy oczyszczeni z grzechu.”  

/bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 
 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Danutę Szkoła 
Zawadzką z Brzezin i Kazimierę Gibas z Nidy, które odeszły do domu Ojca. Niech 
odpoczywają w pokoju † 

Ekstra… 
× 08.02 -  Święto Służby Więziennej 
× 09.02 -  Dzień Pizzy 
× 11.02 -  Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej 



A w parafii… 
▪ 2 lutego na sumie odbyło się poświęcenie gromnic a na mszy św. Popołudniowej poświę-
cenie świec i modlitewników dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 
▪ Pod koniec stycznia młodzież z parafii uprzątnęła dekoracje świąteczne w kościele. 

O Januszu Korczaku cz. 3 
Korczak zaczął także publikować felietony 
oraz wydawać książki m.in. Dzieci ulicy, 
Pedagogikę żartobliwą, Moje wakacje, Ga-
daninki radiowe Starego Doktora, Król Ma-
ciuś I. Korczak prowadził szeroką działal-
ność popularyzatorską w obronie praw 
dziecka za pośrednictwem radia. Dziewią-
tego pażdziernika 1926 założył Mały Prze-
gląd, który redagował przez 4 lata. Pismo 
unikalnym periodykiem pisanym przez 
dzieci i młodzież. W grudniu 1899 został 
aresztowany za działalność w czytelniach 
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczyn-
ności. Razem ze Stefanią Wilczyńską za-
łożył i prowadził Dom Sierot – dla dzieci 
żydowskich w Warszawie (pomiędzy 7 
października 1912 i 1942). 2 października 
1940 roku Dom Sierot został przeniesiony 
do getta na ulicę Chłodną 33. Przed wojną 
współprowadził wraz z Maryną Falską sie-
rociniec dla dzieci polskich Nasz Dom 
(1919-1936), gdzie stosował nowatorskie 
metody pedagogiczne. Ostatnie trzy mie-
siące swojego życia (od maja 1942) spę-
dził w Getcie warszawskim. Newerly, póź-
niejszy jego biograf, próbował w tym cza-
sie dostarczyć mu fałszywe dokumenty  
z aryjskiej części miasta, ale Korczak od-
mówił wyjścia z getta – stary pan doktor 
nie zdecydował się opuścić swych podo-
piecznych. Zginął wraz z wychowankami – 
wywieziony w początkach sierpnia 1942 z 
getta w wagonie bydlęcym. Dobrowolnie 
towarzyszył im w drodze na śmierć w ko-
morze gazowej obozu zagłady w Treblince. 

Listy dzieci do Boga… 
♥ Panie Boże mui brat to szczu. Powinieneś do-
robici mu ogon. Haha. Marianka 
♥ Kochany Boże. Hciał bym żeby niebyło cze-
goś takiego jak grzech. Hciał bym żeby niebyło 
czegoś takiego jak wojna. tim M. 9 lat 
♥ panie borze morze kain z ablem by se tak nie 
zabijali gdyby mieli osobne pokoie. z moim bra-
tem to się sprawdza. tomek 
♥ Panie Boże kiedy dorosnę hce być taki sam 
jak muj tata tylko niehce mieć fszędzie tyle wło-
suw. Marcin 
♥ Panie Borze! Myśle rze szwacz do papieru to 
jeden zy twoich najwiekszch wnalazkuw. Oskar 
Z życia wsi…  
Piąte spotkanie z cyklu „Brzezińskie Rody” mia-
ło miejsce w ZSz w Brzezinach dnia 29 stycz-
nia. Tym razem zaproszeni byli przedstawiciele 
rodziny Kruków. Przybyli nie tylko mieszkańcy 
Brzezin, ale także goście z innych miejscowo-
ści. Okazało się, że historią swoich rodzin inte-
resuje się coraz więcej osób. Założeniem spo-
tkań organizowanych przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Brzezin i Podwola było rozbudzanie 
tożsamości lokalnej i przywracanie pamięci tym, 
którzy już odeszli. „Brzezińskie Rody” z rodziną 
Kruków udowodniły, że te cele są naprawdę 
wcielane w życie.                                          /KP/ 
Porzekadła… 
« Kiedy luty, obuj buty 
« Jaka zima, takie lato 
« Zima starym dokucza, a młodych naucza 
« Zimno, dymno i do domu daleko 
« Kiej w zimie piecze, to w lecie ciecze 
« Czas wszystko zwycięży 

Zakonnie… 
Franciszkanki misjonarki Maryi – poświęcają się powszechnej misji Kościoła. Są gotowe 
apostołować wśród każdego ludu i wszędzie, nawet w pionierskich i niebezpiecznych warun-
kach. Zaangażowanie apostolskie zgromadzenia koncentruje się w 4 kierunkach: ewangeli-
zacji bezpośredniej – poprzez katechezę, przygotowanie katechistów i inne formy pracy 
duszpasterskiej; szkolnictwa – od przedszkoli do uniwersytetów włącznie; udziału w służbie 
zdrowia – przede wszystkim dla najbiedniejszych, w tym dla trędowatych itd.; służby spo-
łecznej – pracy na rzecz ludów ubogich, zwłaszcza nad dowartościowaniem kobiety w rodzi-
nie i społeczeństwie. Zgromadzenie powstało w 1877 r. w Indiach, w Polsce jest od 1922 r. 
Pełna nazwa: Franciszkanki Misjonarki Maryi (FMM).                                              /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Pawła Miki i Towarzyszy (6 lutego) 
Paweł Miki urodził się koło Kioto w za-
możnej rodzinie w roku 1565. Miał zale-
dwie 5 lat, kiedy otrzymał chrzest - w Ja-
ponii w XVI w. zdarzało się to niezwykle 
rzadko. Kształcił się u jezuitów, do któ-
rych w wieku 22 lat wstąpił. Będąc klery-
kiem pomagał misjonarzom jako kate-
chista. Po nowicjacie i studiach przemie-
rzył niemal całą Japonię, głosząc naukę 
Chrystusa. Kiedy miał już otrzymać 
święcenia kapłańskie, w 1597 r. wybu-
chło prześladowanie. Aresztowano go  
i poddano torturom, aby wyrzekł się wia-
ry. W więzieniu spotkał się z 23 Towa-
rzyszami. Po torturach obwożono ich po 
mieście z wypisanym wyrokiem śmierci. 
Paweł wykorzystał okazję, by zebranym 
tłumom głosić Chrystusa. Więźniów 
umieszczono w więzieniu w pobliżu mia-
sta Nagasaki. Dołączono do nich jeszcze 
dwóch chrześcijan, których aresztowano 
za to, że usiłowali nieść pomoc więź-
niom. Na naleganie prowincjała władze 
zgodziły się dopuścić do skazanych ka-
płana z sakramentami. Tę okazję wyko-
rzystali dwaj nowicjusze, by na jego ręce 
złożyć śluby zakonne. Poza miastem 

ustawiono 26 krzyży, na których zawieszono aresztowanych chrześcijan. Paweł Miki jeszcze 
z krzyża głosił zebranym poganom Chrystusa, dając wyraz swojej radości z tego, że ginie tak 
zaszczytną dla siebie śmiercią. Zachęcał do wytrwania także swoich Towarzyszy. Męczenni-
cy przeszyci lancami żołnierzy dopełnili swej ofiary 5 lutego 1597 r. Modlitwa: Święta Pawle, 
módl się za nami przed tronem Boga, aby nas raczył obdarzyć prawdziwym żalem za grzechy 
i prawdziwym duchem pokuty. Amen. 
Zamyśl się… 
„Bogactwo Człowieka mierzy się rzeczami,  
z których on spokojnym sercem rezygnuje.” 
                                              /John Steinbeck/ 

Uśmiech… 
- Jasiu - pyta ksiądz na lekcji religii - co musi-
my zrobić, aby otrzymać rozgrzeszenie? 
- Musimy zgrzeszyć, proszę księdza. 

Coś dla ducha… 
„Próba milczenia” 

„Mistrz zażądał od czterech pełnych temperamentu adeptów, aby nauczyli się trzymać na 
wodzy swój język. Zalecił im więc kilkunastodniowe ćwiczenie medytacyjne z absolutnym ob-
owiązkiem milczenia. Pierwszego dnia nikt się nie odzywał. W milczeniu spożywali posiłki,  
w milczeniu zatapiali się w swoją medytację, w milczeniu układali się do snu. Również drugi 
dzień swojego trudnego ćwiczenia rozpoczęli milczeniem. Jednak posługujący, umyślnie, czy 
też nieumyślnie, zapomniał nalać jednemu uczniowi herbaty. – Hej, a gdzie herbata dla 
mnie?!  - zawołał za nim uczeń.  – Złamałeś teraz swoje milczenie! – powiedział, śmiejąc się  
z satysfakcją, drugi uczeń.  – Idioci, mieliśmy przecież milczeć – upomniał ich trzeci. – Jestem 
jedynym, który nic nie powiedział – stwierdził zadowolony z siebie czwarty uczeń.”  

/Norbert Lechleitner/ 
 


