
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 10.02 św. Scholastyki, dziewicy (wsp. obowiązkowe) 
1600  + Stanisława Sołtysa (r. śm.) Stanisławę Sołtys, Annę Głodek z int. córki z rodziną 
1630 + Czesława Kowalskiego z int. żony z dziećmi  
Wtorek 11.02 Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (wsp. dowolne)  
700 Mariannę Zychowicz (r. śm.) zm. z rodziny Zychowiczów i Pędzików  
1600 Mieczysława i zm. z rodziny Stachurów z int. Korbanów 
1630 Stanisławę (12 r. śm.) Władysława Malickiego z int. Kubickich   
Środa 12.02 Dzień Powszedni 
1600 + Mariannę Nowak, Władysława Henryka, Helenę Nowaków z int. Stachurów  
1630 + Edwarda Klimczaka zam. pracownicy Gospodarki Komunalnej w Morawicy  
Czwartek 13.02 Dzień Powszedni  
1600 + Gabrysi Ramiączek (1 r. śm.) z int. rodziców 
1630 + Mieczysława Kija (r. śm.) zam. rodzina   
Piątek 14.02 Św. Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy (święto) 
1600 + Alicję Zegadło  
1630 + Tadeusza, Mariannę Lach z int. syna z rodziną   
Sobota 15.02 Dzień Powszedni  
700 + w 40 r. ur. Moniki Siwek o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  
1600 + w 56 r. ślubu Heleny i Józefa dziękczynna  
1630 + Romana Lacha i Mieczysława Wojcieszyńskiego z int. rodziny Lachów  
Niedziela 16.02 VI Niedziela Zwykła 
800 + Stefanię, Annę, Władysława, Romana Zegadłów, Franciszka, Władysławę Pietszczy-
ków, Stanisława Kruka z int. Kruków  
1000  + Krzysztofa Machulskiego zam. żona z córkami  
1200 + Stefanię Gruszczyńską, Anielę, Jakuba, Józefa Zychowiczów, Mariannę, Andrzeja 
Tadeusza Wiejasów  
1600 1) Msza Święta za parafię 
        2) Henryka (21 r. śm.) Janinę (14 r. śm.) z int. córki z mężem  
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SANCTUS  

 
V Niedziela Zwykła 

9 lutego 2014 r.  
Nr 11 (272) 

Wiara i miłosierdzie:  
«My także winniśmy oddać życie za braci”  

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 58,7–10    /    1 Kor 2,1–5     Ewangelia:    Mt 5,13–16 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój 
smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie 
przez ludzi.  Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 
Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszyst
kim, którzy są w domu.  Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze 
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. 
Komentarz… 
„Pukać, dobijać się, łomotać; prosić, błagać, żebrać, domagać się, żądać; trwać uparcie, 
nieustępliwie; zaufać, oddać się, poświęcić; wydzierać ze swej tchórzliwości, głupoty, mało
ści, okruchy odwagi, wspaniałomyślności, wiary; a tylko wtedy otrzymasz, znajdziesz, bę
dzie ci otwarte, a tylko wtedy tworzysz siebie ponad miarę swoich wygodnych wyobrażeń, 
schematów, modeli – a tylko wtedy możesz stać się człowiekiem.”               /ks. M. Maliński/ 
 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 12 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Wykorzystaniem Dzieci jako Żołnierzy 
× 13 lutego – Światowy Dzień Radia 
× 14 lutego – Walentynki 



 

A w parafii… 
▪ Dnia 11 lutego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes przypada Światowy 
Dzień Chorego. Nie zapominajmy o modlitwie za ludzi chorych i cierpiących. Niech dobry 
Pan da im ukojenie, łaskę zdrowia, bądź spokojną śmierć – zgodnie z Jego wolą. 
▪ 1 lutego młodzież z parafii z księdzem proboszczem i panem kościelnym uprzątnęła deko
rację świąteczną w naszym kościele. Bardzo dziękujemy za pomoc p. Renacie i p. Ewie z 
mężem. 
▪ Z ofiar, które trafiły do aniołka i do puszki znajdujących się obok szopki udało się zebrać 
733 zł. Pieniądze te zostaną dołożone do zakupu relikwiarza na relikwie św. Charbela, które 
w wigilię trafiły do naszej parafii. Bóg zapłać za hojność. 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zaprasza wszystkich na „Walentynkowy wie
czór poezji”, który odbędzie się dnia 15 lutego 2014 r. o godz. 16.00 w Świetlicy na placy re
kreacyjnosportowym w Brzezinach. W programie przewidziano: czytanie poezji, występy ar
tystyczne oraz słodki poczęstunek. 

Rezygnacja 
Biskup kielecki Kazimierz Ryczan, tuż przed wyrusze
niem do Rzymu z wizytą ad limina Apostolorum, która 
potrwa do 8 lutego  złożył na ręce Nuncjusza Apostol
skiego rezygnację ze sprawowanego urzędu. „To typowa 
procedura określona prawem kanonicznym. Ksiądz bi
skup uczynił to nieco wcześniej, gdyż 75 lat kończy 10 lu
tego – tuż po powrocie od Ojca Świętego” – tłumaczy ks. 
kan. Dariusz Gącik, notariusz Kurii Diecezjalnej w Kiel
cach. Ks. Gącik wyjaśnia, że rezygnacja z urzędu nie jest 
żadnym zaskoczeniem i wynika wyłącznie z wymogów 
prawa kanonicznego, nie ma też związku ze stanem 
zdrowia bp. Ryczana. Urzędowa rezygnacja bp. Ryczana 
nie oznacza jednak, że przestaje on wypełniać swoją po
sługę. Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Mi
gliore, do którego trafiła oficjalna rezygnacja biskupa kie
leckiego, przekaże dokument Ojcu Świętemu, który zde
cyduje o dalszych krokach. „Przypuszczenia, kto będzie 
nowym biskupem i kiedy poznamy jego nazwisko, to po 
prostu spekulacje” mówi ks. Gącik. 

/za: www.diecezja.kielce.pl/ 

Tu es Petrus… 
48. Św. Feliks III (13.III.483
1.III.492) Przed wyborem i kon
sekracją Feliks był żonaty; ponoć 
Grzegorz Wielki był jego prawnu
kiem. Feliks został wybrany na 
papieża 13 marca 483. Był to 
czas wędrówki ludów. Z we
wnętrznokościelnego punktu wi
dzenia był to pontyfikat zdomino
wany przez spór o patriarchaty. 
Feliks ekskomunikował patriarchę 
Konstantynopola, na co ten rów
nież odpowiedział ekskomuniką. 
Tak doszło do pierwszej wielkiej 
schizmy między Wschodem i Za
chodem, zakończonej dopiero w 
roku 519. Podjęte na Wschodzie 
próby usunięcia schizmy spełzły 
na niczym z powodu odrzucenia 
przez papieża monofizytyzmu. 

Zakonnie… 
Urszulanki Unii Rzymskiej – ich charyzmatem jest misja wychowawcza w różnych formach. 
Dążenie do świętości sióstr polega na łączeniu kontemplacji i apostolstwa. Działalność urszu
lanek Unii Rzymskiej to ich zaangażowanie w nauczanie na różnych szczeblach edukacji, od 
przedszkola aż do uniwersytetu, a także różne formy pracy duszpasterskiej w parafiach i po
za nimi, łącznie z pracą misyjną. W Polsce siostry prowadzą m.in. Międzyzakonny Wyższy 
Instytut Katechetyczny, licea ogólnokształcące dla dziewcząt, gimnazja, szkoły podstawowe, 
przedszkola, internaty przyszkolne, bursy dla studentek, bursy dla dziewcząt szkół średnich, 
a także świetlicę dla ubogich dzieci i młodzieży oraz dom pomocy społecznej dla chorych ko
biet. Zakon założyła św. Aniela Merici w 1535 r., w Polsce istnieje od 1857 r. Podczas rewo
lucji francuskiej urszulanki poniosły wielkie ofiary – 27 z nich zostało za wiarę ściętych na gi
lotynie; w XX w. ogłoszono je błogosławionymi. Jedna z polskich urszulanek Unii Rzymskiej – 
s. Klemensa Staszewska została beatyfikowana przez Jana Pawła II w gronie 108 męczenni
ków II wojny światowej. Pełna nazwa: Unia Rzymska Zakonu Świętej Urszuli (OSU). 

/za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Benedykt z Anianu (24 stycznia) 
Witiza urodził się w 750 r.  
w rodzinie wizygockiego 
możnowładcy w południo
wej Francji. Wstąpił do 
klasztoru SaintSeine, 
przyjmując imię Benedykta. 
Był gorliwym ascetą  przez 
dwa i pół roku żył tylko  
o chlebie i wodzie, modlił 
się całymi nocami, chodził 
boso, spał na gołej ziemi. 
Powróciwszy do domu,  
w 779 r. założył na własnej 
ziemi niedaleko rzeki Ania
ne nową fundację. Mnisi 
wykonywali prace fizyczne, 
kopiowali manuskrypty, żyli 
o chlebie i wodzie przez ca

ły rok z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, kiedy to do posiłku dodawali także mleko lub 
wino, jeśli otrzymali je jako jałmużnę. Efekty tak surowej reguły były rozczarowujące. Młody 
opat, przekonany, że reguła św. Benedykta jest najlepszym fundamentem dla życia mnisze
go, postanowił wprowadzić ją w swoim opactwie. Od tego momentu zaczęło ono przeżywać 
rozkwit, stając się modelem i centrum reformy mniszej we FrancjiJednym z najważniejszych 
postulatów tej reformy było poddanie wszystkich klasztorów Cesarstwa Franków pod regułę 
św. Benedykta. Benedykt z Anianu brał udział w synodach w Aachen w 816 i 817 r., które 
wydały dekrety nakazujące powrót do surowszej dyscypliny mniszej (10 lipca 817 r.). W celu 
sprawniejszego przeprowadzenia reform, Benedykt opracował Capitulare monasticum, regułę 
opartą na benedyktyńskiej, przeznaczoną dla wszystkich mnichów Cesarstwa. Napisał także 
Codex regularum, kompilację wszystkich reguł mniszych, oraz Concordia regularum, pokazu
jąc związki reguły benedyktyńskiej z innymi regułami mniszymi. Benedykt wskazywał na litur
giczny wymiar życia wspólnotowego, uwzględniający codzienną Mszę konwentualną i spra
wowanie Liturgii Godzin. Zmarł 11 lutego 821 r. w opactwie Kornelimünster. Modlitwa. Panie 
Boże przez wstawiennctwo św. Benedykta naucz nas radykalnie iść za głosem Twego powo
łania. Amen. 
Zamyśl się… 
„Wielu szuka szczę
ścia ponad ludzką 
miarę, inni poniżej jej, 
lecz ono znajduje się 
obok człowieka.”          

/Konfucjusz/ 

Uśmiech… 
Mała Zosia usłyszała od katechetki, że spotykanym krewnym i znajo
mym, należy grzecznie mówić: "Dzień dobry" czy "Dobrej niedzieli". 
Zaczęła więc to gorliwie czynić. Nadeszło Święto Wniebowstąpienia 
Pana Jezusa. Po wyjściu ze Mszy Świętej spotyka spacerującego po 
ulicy dziadka. Grzecznie i z uśmiechem mówi:  Życzę Ci, dziadku, 
dobrego wniebowstąpienia. 

Coś dla ducha… 
„ O wspólnym płakaniu” 

Mama posłała Paulinkę do najbliższego sklepu po mąkę i zaznaczyła, że ma zaraz wracać. 
Dziewczę wróciło do domu po godzinie. – Gdzie byłaś tak długo? – zapytała matka z nieu
krywaną irytacją, ale i troską w głosie. – Przepraszam, mamo – zaczęła się tłumaczyć wino
wajczyni – ale musiałam po drodze wstąpić do Angeliki, bo zepsuła się jej chodząca lalka. –  
I co? Robiłaś może za mechanika?   Nie, ale siadłam przy niej i pomagałam jej płakać.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


