
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 26.01 Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów (wsp. obowiązkowe) 
700 + Stefana Gorzałę (8 r. śm.) i zm. z rodziny Chłopków i Kubickich  
1600 + Irenę i Henryka Malickich 
1630 + Kazimierza, Ryszarda, Anielę, Józefa, Annę Stachurów  
Wtorek 27.01 Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa (wsp. obowiązkowe) 
1600 Zuzannę Dyragę w 5 r. urodzin z int. rodziców 
1630 + Cecylię (2 r. śm.) Henryka Kmiecików z int. dzieci 
Środa 28.01 Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obow.) 
1600  + Henryka Brzozę (im.), Mieczysława Kowalskiego (1 r. śm) z int. syna z rodziną.  
1630 + Janinę Pędzik od córki Marianny z rodziną 
Czwartek 29.01 Dzień Powszedni  
1600  +  Jana Znojka (4 r. śm.), Stefanię Znojek 
1630 + Janinę Pędzik od pielgrzymów, z którymi zmarła pielgrzymowała do Częstochowy 
Piątek 30.01 Dzień Powszedni  
1600  + Antoninę i Stanisława Znój (2 r. śm.), Władysława, Zdzisława i Jana Znój z int. ro-
dziny 
1630 + Janinę Pędzik – siostry z kółka różańcowego z Brzezin 
Sobota 31.01 Św. Jana Bosko, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
700 + Władysławę Łopacką (r. śm.)  
1600 W 18 r. urodzin Sebastiana Gołdy o Boże błogosławieństwo 
1630 + Helenę, Stanisława Kasprzyków, Wincentego, Andrzeja, Mieczysława, Edwarda, 
Tadeusza, Annę, Stanisławę, Paradowskich, Władysława Korbana, Waldemara Bieleckie-
go z int. rodziny  
Niedziela  01.01 IV Niedziela Zwykła  
800 Msza Święta za parafię  
1000 + Bartosza Dziewięckiego, Rozalię, Tadeusza Domagałów, Kazimierę i Stefana Sza-
łasów 
1200 1) + Stefanię Gruszczyńską, Józefa, Anielę, Jakuba Zychowiczów, Mariannę, Andrze-
ja, Tadeusza Wiejasów 
       2) o błogosł. Boże dla Heleny z okazji 80 urodzin 
1600 + Adama, Józefa Młynarczyków i zm. z rodziny Słowików 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Jon 3,1-5.10    
              1 Kor 7,29-31 
Ewangelia: Mk 1,14-20 
Gdy Jan został uwięziony, 
Jezus przyszedł do Galilei  
i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił: Czas się wypełnił  
i bliskie jest królestwo Boże. 
nawracajcie się i wierzcie  
w Ewangelię. Przechodząc 
obok Jeziora Galilejskiego, 
ujrzał Szymona i brata 
Szymonowego, Andrzeja, 
jak zarzucali sieć w jezioro; 
byli bowiem rybakami. Je-
zus rzekł do nich: Pójdźcie 
za Mną, a sprawię, że się 
staniecie rybakami ludzi. I 
natychmiast zostawili sieci i 
poszli za Nim. Idąc dalej, uj-
rzał Jakuba, syna Zebedeu-
sza, i brata jego Jana, któ-
rzy też byli w łodzi i napra-
wiali sieci. Zaraz ich powo-

łał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. 
Kazanie espresso… 
„W 2011 roku jedną z nagród Antynobla przyznano osobom, które przewidywały ko-
niec świata. Laureaci dali światu ważną naukę: trzeba być ostrożnym z matematycz-
nymi szacunkami. 
Jak mamy interpretować słowa Jezusa, który rozpoczynając swoją publiczną działal-
ność i wzywając do nawrócenia, że: >>Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Bo-
że>>(Mk 1,15)? 
W kontekście historii zbawienia >>bliskie<< może oznaczać zarówno miliony lat, jak  
i dzień dzisiejszy. >>Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swo-
ją władzą>>(Dz 1,7).” 

 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię 
 
 

Extra… 
× 25.01 -  Dzień Kryptologii 
× Wójt Gminy Morawica przyjął uchwałę odnośnie rodzin wielodzietnych, która umożliwia 
członkom tych rodzin bezpłatny wstęp na Krytą pływalnię i do Ośrodka Garncarstwa 
× W związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich – Wójt Gminy Morawica infor-
muje, że w dniu 01 lutego 2015 r. (niedziela) o godz. 13:15 w budynku remizy OSP od-
będzie się zebranie mieszkańców wsi BRZEZINY w sprawie: wyboru sołtysa i rady so-
łeckiej. 
 



A w parafii… 
▪ W tym tygodniu zakończyła się w naszej parafii wizyta duszpasterska. Bóg zapłać wszyst-
kim, którzy przyjęli do swych domów kapłanów. 
▪ W ubiegły wtorek Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA zorganizowało kolejne spotkanie z cy-
klu „Herbata z aureolą”. Tym razem wystrój herbaciarni wzbogaciły stylowe zegary. Nie 
przypadkowo, ponieważ tematem rozmów był czas, który ucieka, którego mamy mało, który 
czasem marnujemy i którego nieraz brakuje nam dla Boga… Patronami spotkania były sio-
stry męczenniczki Ewa i Marta. Swoim życiem pokazały, co jest najważniejsze. Ich historia 
przypomina także, że Bóg patrzy inaczej na czas niż my. Potrzeba tylko zaufania i wiary. 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przygotować to spotkanie przygotowujące do Świa-
towych Dni Młodzieży. 
▪ Serdecznie zachęcamy do włączenia się w modlitwę o Jedność Chrześcijan. Dziś na za-
kończenie mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się krótka procesja na cmentarz, gdzie odbę-
dzie się poświęcenie pomnika - symbolicznego grobu dedykowanego pamięci osób różnych 
wyznań chrześcijańskich zamieszkujących tereny parafii Brzeziny.  
▪ Dziś w kościele po mszy św. o godz. 10.00 w dzieci z SP w Kowali przedstawią jasełka. 
Rok Św. Teresy z Avila…  
28 marca 2015 r. przypada pięćset lat od narodzin św. Teresy od Jezusa. Obchody roku Ju-
bileuszowego, 500-lecia Urodzin św. Teresy, zgodnie z wolą papieża Franciszka, będą 
trwać od 15 października (wspomnienie liturgiczne św. Teresy) 2014 do 15 października 
2015 r. Rok Jubileuszowy to czas wdzięczności Bogu za dar w osobie św. Teresy. Ale to 
również czas przypomnienia i skorzystania z dziedzictwa jakie mistyczka z Avili nam pozo-
stawiła: Swoiste doświadczenie Boga oraz głębokie doświadczenie i szeroka znajomość du-
chowego wymiaru człowieka. Jest to także Ro Życia Konsekrowanego w Kościele. Pra-
gniemy przybliżyć Czytelnikom postać Tej Wielkiej Świętej, Doktor Kościoła. 
W poszukiwaniu… 
Wartości – czym są? Czy warto dla nich żyć? W ostatnich dniach w Europie odbyło się kilka 
protestów o wolność słowa i pokój. Wszystko zaczęło się od morderstwa dziennikarzy.  
W tych dniach gloryfikowano zmarłych redaktorów i choć nasza kultura mówi, by o zmarłych 
źle nie mówić zaznaczę, że to oni przez lata obrażali miliony ludzi. Bezczelnie szydzili z te-
go, co bliskie człowiekowi. Drwili z Jahwe, Jezusa, Trójcy Świętej i Allaha. Szydzili z rabi-
nów, księży, Papieży, imamów i muftich. Czy ich praca wnosiła coś dobrego dla świata? Czy 
sprawiali, że dzień jutrzejszy będzie lepszy od wczorajszego? Muzułmańscy terroryści  
w odwecie po raz kolejny zaatakowali Europejczyków. Przed wiekami, kiedy chrześcijanie 
byli atakowani w ziemi świętej przez muzułmanów królowie Europy zjednoczyli się, by bronić 
swobody życia braci chrześcijan w Ziemi Świętej. Dzisiaj polityczni władcy jednoczą się  
w protestach z hasłami „Wszyscy jesteśmy Charlie”. Zbrodnia ta oburza, ale jako morder-
stwo istot ludzkich przez Boga stworzonych, a nie jako zamach na wolność słowa, bo nie 
wszyscy jesteśmy „Charlie”. Wolność słowa w naszej kulturze nie jest prawem do obrażania 
człowieka. Więc za jakie wartości oni protestują? Za prawo do wolności, ale wolności cze-
go? Obrażania innych, szydzenia i deptania drugiego człowieka. Amerykańskie powiedzenie 
mówi „twoja wolność do machania rękami kończy się tam gdzie zaczyna się mój nos”. Na-
wet papież Franciszek powiedział: „Jeśli mój przyjaciej dr Gasparri obrazi moją mamę może 
spodziewać się ciosu pięścią.” Dlaczego piszę o tym w tym miejscu. Ponieważ to od nas za-
leży, jakie wartości przekażemy przyszłym pokoleniom. Wartości jakimi będą się kierować 
ludzie będą wpływać na jakość życia, na to czy mieszkanie tutaj jest pięknym doświadcze-
niem czy udręką. Czy będziemy się szanować i pomagać sobie, czy patrzeć na siebie z 
wrogością. Niech ten zamach zatrzyma nas nad tym, co jest ważne. Może dzisiaj nie rozu-
miemy śmierci takiej wielkiej liczby mordowanych chrześcijan, pomyślmy o nich bo tydzień 
temu w Afryce wymordowano ponad 2 000 chrześcijan, ponieważ wierzyli w Jezusa Chry-
stusa.  Módlmy się za nich i za zamordowanych dziennikarzy niech im Bóg wybaczy.    /KK/ 

Boży człowiek…  -  św. Henryk de Ossó y Cervelló (27 stycznia) 
Henryk urodził się w Vinebre w hiszpańskiej Kata-
lonii 15 października 1840 r. W wieku 15 lat spo-
tkał się z dziełem św. Teresy od Jezusa. Pragnął 
zostać nauczycielem, ale ojciec zadecydował, że 
zostanie kupcem. Został więc wysłany do pracy  
w sklepie u wujka. Jednakże śmierć matki w 1854 
r., wskutek szalejącej wówczas w Katalonii epide-
mii cholery, zmieniła serce Henryka. Postanowił 
zostać kapłanem. W 1867 r. przyjął święcenia ka-
płańskie jako kapłan diecezjalny. Pierwszą Mszę 
odprawił przed figurą Czarnej Madonny z Montser-
rat, Patronki Katalonii. Zasłynął jako apostoł dzieci 
i wspólnot osób świeckich. Dzięki katechizowaniu 
dzieci mógł wypełnić swoje młodzieńcze pragnie-
nie zostania nauczycielem. W 1872 r., aby ułatwić 
pracę katechetom, ułożył i wydał Praktyczny prze-

wodnik katechety. Wydawał także gazetę Santa Teresa de Jesús. Zatroszczył się także  
o dzieci nie uczęszczające do szkoły, organizując dla nich "szkółki niedzielne", gdzie uczyły 
się pisać i czytać. Bogate doświadczenie w życiu wewnętrznym pozwalało mu skutecznie 
prowadzić do Boga liczne osoby. W 1873 r., zachwycony głębią myśli św. Teresy od Jezu-
sa, założył stowarzyszenie katolickiej młodzieży żeńskiej. Postawił mu za cel troskę  
o ewangeliczne wychowywanie kobiet - przyszłych matek. W 1876 r. powołał do życia także 
nowe zgromadzenie - Towarzystwo św. Teresy od Jezusa. Pragnął, by siostry mogły zdo-
bywać odpowiednie przygotowanie naukowe i pedagogiczne do opieki nad dziewczętami.  
W 1890 r. zgromadzenie liczyło blisko 300 osób; sto lat później liczba profesek wzrosła do 
dwóch tysięcy. Utrudzony cierpieniem i różnorakimi próbami, także ze strony władz kościel-
nych, zmarł na atak serca w Gilet w Walencji w nocy z 27 na 28 stycznia 1896 roku. Modli-
twa. Boże, Ty w przedziwny sposób połączyłeś w świętym Henryku, kapłanie, ducha kon-
templacji i apostolskiego posługiwania, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy zawsze 
trwali w miłości Chrystusa oraz słowem i czynem służyli Twojemu Kościołowi. Amen. 
Tu es Petrus… 
98. Św. Paschalis I (25.I.817-11.II.824)  Paschalis był opatem klasztoru św. Stefana, na 
papieża został wybrany przy poparciu cesarza Ludwika Pobożnego. W 823 ukoronował 
Paschalis na cesarza syna Ludwika, Lotara.  
Zamyśl się… 
„Wieczna omyłka, jakiej ulegają ludzie, to utożsamia-
nie szczęścia ze spełnieniem marzeń.”   

/Lew. N. Tołstoj/       

Intencje różańcowe na luty: 
ogólna: Aby więźniowie, a szcze-
gólnie młodzi, mieli możliwość uło-
żenia sobie na nowo godnego życia. 
misyjna: Aby małżonkowie, którzy 
się rozeszli, znaleźli zrozumienie  
i wsparcie we wspólnocie chrześci-
jańskiej. 

Uśmiech… 
Żona do męża: - brałeś dzisiaj prysznic? – dlaczego 
jak coś zginie w tym domu zawsze jest na mnie!  
Coś dla ducha… 

„O płaczącym dziecku i modlitwie” 
Pewnego dnia stary rabin odwiedził niespodziewanie swego syna, którego od dzieciństwa 
zaprawiał w pobożności i służbie Bożej. Przekroczywszy próg domu, ujrzał syna pogrążo-
nego w modlitwie. W kącie stała kołyska z płaczącym dzieckiem. Ojciec odczekał chwilę,  
a potem zapytał zdumiony: - Synu, nie słyszysz, jak płacze dziecko? – Ojcze, byłem zato-
piony w Bogu – tłumaczył się syn. – Kto jest zatopiony w Bogu, słyszy nawet, jak mucha łazi 
po ścianie – odpowiedział doświadczony mąż Boży.                     /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 
 


