
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 16.02 Dzień Powszedni  
1600 + Romana Lacha i Mieczysława Wojcieszyńskiego 
1630  1) + Janinę Pędzik z int. córki Jadwigi z rodziną 
         2) Genowefę Malicką zam. rodzina Pauli   
Wtorek 17.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Jana, Mariannę Tkacz, Krystynę Kuta 
        2) + Stanisława (r. śm), Stanisławę Sołtys i Annę Głodek z int. rodziny  
1630 + Aleksandrę Zacharz od uczestników pogrzebu z autokaru z Brzezin  
Środa 18.02 Środa Popielcowa  
1200 msza święta 
1600 + Mariana Misiora (14 r. śm.), Kazimierę, Janusza Misiorów, Helenę, Zygmunta Ba-
ranów z int. rodziny  
1630 + Aleksandrę Zacharz od matki chrzestnej 
1800 msza święta 
Czwartek 19.02 Dzień Powszedni  
1600  + Janinę Pędzik z int. chrześnicy Barbary z rodziną  
1630 1) + Franciszka, Ryszarda, Mieczysława, Sabinę Kruków z int. rodziny  
        2) W 18 r. ur. Marcina Prędoty z int. rodziców i rodzeństwa   
Piątek 20.02 Dzień Powszedni  
1600  1) + Mieczysława i Wandę Baran (r. śm.) oraz zm. z rodziny Baranów  
        2) + Kazimierza Szewczyka od uczestników pogrzebu  
1630 + Józefa i Adama Młynarczyka 
1600 msza święta 
Sobota 21.02 Św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła (wsp. dowolne) 
700 + Józefa, Helenę, Tadeusza i Wandę Żuchowskich, Władysława i Mariannę Domaga-
łów z int. rodziny 
1600 W 10 r. ur. Jakuba o zdrowie i dary Ducha Świętego  
1630  + Kazimierza Szewczyka z int. córki Anny z rodziną   
1700  + Genowefę Malicką z int. siostry Mieczysławy z rodziną  
Niedziela  22.02 I Niedziela Wielkiego Postu  
800 + Genowefę i Henryka Ślusarczyk z int. rodziny  
1000  O Boże bł. i opiekę MB w 1 r. ur. Bartusia  i w 5 r. ur. Julii i opiekę Bożą dla ich ro-
dziców z int. Woźniaków 
1200  za parafię 
1600 + Stefana (r śm), Józefę Radomskich, Stanisława i Stanisławę Malickich z int. córki  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Kpł 13, 1-2. 45-46    
                  1 Kor 10, 31 – 11, 1 
Ewangelia:  Mk 1, 40-45 
 Pewnego dnia przyszedł do Jezusa 
trędowaty i upadając na kolana, 
prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz 
mnie oczyścić». Zdjęty litością, wy-
ciągnął rękę, dotknął go i rzekł do 
niego: «Chcę, bądź oczyszczony». 
Natychmiast trąd go opuścił i został 
oczyszczony. Jezus surowo mu 
przykazał i zaraz go odprawił ze 
słowami: «Uważaj, nikomu nic nie 
mów, ale idź pokaż się kapłanowi  
i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, 
którą przepisał Mojżesz, na świa-
dectwo dla nich». Lecz on po wyj-
ściu zaczął wiele opowiadać i roz-
głaszać to, co zaszło, tak że Jezus 
nie mógł już jawnie wejść do miasta, 
lecz przebywał w miejscach pustyn-
nych. A ludzie zewsząd schodzili się 
do Niego. 
Kazanie espresso… 
„Ojciec Wacław Oszajca przypo-
mina, że prosząc Boga na przy-

kład o zdrowie, długie życie i wiele innych rzeczy, dobrze jest pamiętać, że nawet 
Synowi Ojciec tych dóbr nie zapewnił. 
Trędowaty nie ma pretensji do ludzi, Boga czy świata. Upada na kolana i modli się: 
>>Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić<<. Wierzy, że Jezus wie lepiej, czego on  
w danej chwili potrzebuje. 
Małgorzata Kożuchowska, stając przed jakimś dylematem, modli się: >>Panie, Boże, 
działaj! Jestem pustym naczyniem, wlewaj we mnie to, co chcesz, bo Ty wiesz, co 
jest dla mnie dobre!<<”                                                                         /ks. E. Burzyk/ 
 

 
Posypmy głowy popiołem! 

 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Henryka Ślu-
sarczyka z Brzezin, pochodzącą z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech od-
poczywa w pokoju †  



A w parafii… 
▪ 13 lutego 2015 roku był wyjątkowym dniem. Do naszej parafii przybyły Symbole Świato-
wych Dni Młodzieży: Krzyż Roku Świętego i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Zgro-
madzili się wokół nich nie tylko liczni parafianie, ale i zaproszeni na tą uroczystość harcerze 
z terenu diecezji. Świętowanie rozpoczęło się od spotkania w szkole, podczas którego zo-
stała przybliżona idea ŚDM oraz życiorys patrona harcerzy. Na koniec odbył się także wy-
stęp artystyczny uczniów brzezińskiej szkoły. O godz. 13.00 odprawiona została uroczysta 
msza święta, której przewodniczył ks. Sebastian Nocoń. Po zakończeniu mszy odbyło się 
ucałowanie relikwii i adoracja symboli ŚDM. W tym czasie młodzi udali się na poczęstunek 
do szkoły. Po odmówieniu Koronki z brzezińskiego Kościoła wyruszyła procesja z Krzyżem 
na Kalwarię Świętokrzyską w Morawicy. Po drodze pielgrzymi zatrzymali nad domem cho-
rego chłopca, którego nawiedziła Ikona Matki Bożej. Ok. godz. 17.00 pątnicy przekazali 
Symbole ŚDM parafii w Morawicy. Serdeczne podziękowania należą się ZS im. Jana Pawła 
II w Brzezinach, harcerzom z Brzezin, Bilczy, Włoszczowy i Buska Zdroju, OSP z Kowali, 
Brzezin i Nidy, Policji, Straży Gminnej, Scholi Parafialnej, Służbie liturgicznej, p. Ewie Woj-
cieszyńskiej, p. Agacie Kurdek i wszystkim przybyłym. Bóg zapłać! 
▪ Środą Popielcową rozpoczynamy nowy okres liturgiczny, Wielki Post. Zachęcamy do 
uczestniczenia w nabożeństwach: w piątek o godz. 15.30 droga krzyżowa dla dzieci, a po 
mszy św. o godz. 18.00 dla dorosłych; w niedzielę po sumie tradycyjna śpiewana droga 
krzyżowa, a po mszy św. popołudniowej Gorzkie Żale. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA z naszej parafii zaprasza młodych na kolejne spotkanie 
„Herbata z aureolą”, którego patronem będzie bł. Stefan Wincenty Frelichowski. Zaprasza-
my w piątek 20 lutego o godz. 18.00 do Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach. Wstęp wolny. 
▪ Jak co roku w Wielkim Poście tak i w tym roku Rycerstwo Maryi Niepokalanej serdecznie 
zaprasza w sobotę, 28 lutego na XVIII Wielkopostną Pielgrzymkę Pokutną na Kalwarię 
Świętokrzyską w Morawicy. 
Rok Św. Teresy z Avila…  
♥ Teresa z Avila, wzywana do rozmównicy klasztornej, zawsze zabierała ze sobą robótkę 
ręczną. Często rozmawiając przędła na kołowrotku, co niektórym gościom przeszkadzało. 
Don Franciszek de Salcedo denerwował się z powodu szelestu przewijanych szpulek. Po-
wiedział kiedyś z wyrzutem matce Teresie: Matka jest cała zajęta przędzeniem i mnie nie 
słyszy. Teresa odpowiedziała, że musi pracować na utrzymanie klasztoru, który założyła, 
rezygnując ze stałych dochodów. Razu pewnego don Francesco zapytał, ile zarobi przę-
dzeniem na godzinę. Gdy zapracowana Teresa w nieświadomości odpowiedziała, wręczał 
jej odtąd wymienioną kwotę, prosząc, żeby przynajmniej podczas rozmowy z im zechciała 
nieco odpocząć. 
Z Watykańskiej Ziemi … 
„Niech chrześcijanie także dzisiaj dają świadectwo - nie słowami, lecz życiem zakorzenio-
nym w autentycznej wierze - tego, że są „oczami niewidomego” i „nogami chromego”! Że są 
blisko chorych potrzebujących stałej opieki, pomocy w umyciu się, ubraniu, jedzeniu. Przy-
znaje, że ta służba może stać się męcząca i uciążliwa, jeśli przeciąga się w czasie. Dosyć 
łatwo jest służyć przez kilka dni, ale trudno opiekować się kimś miesiącami, a nawet latami, 
tym bardziej, gdy nie jest on nawet w stanie podziękować. Ale to właśnie jest „wielka droga 
uświęcenia”. W takich chwilach bowiem „można w sposób szczególny liczyć na bliskość Pa-
na” i jest się „szczególnym wsparciem dla misji Kościoła”. Mądrością serca jest „bycie z bra-
tem”. - Czas spędzony u boku chorego to czas święty - przekonuje papież. Zachęca, by 
prosić Ducha Świętego o łaskę zrozumienia wartości cichej opieki nad chorymi i poświęco-
nego im czasu. Dzięki naszej bliskości i serdeczności czują się oni bardziej kochani i pocie-
szeni. - Nasz świat czasem zapomina o szczególnej wartości czasu spędzonego przy łóżku 
chorego, bo jesteśmy nękani przez pośpiech, przez szał działania, produkcji i zapominamy  
o wymiarze bezinteresowności, akcie troski, zajęcia się innym.”               /papież Franciszek/ 

Boży człowiek…  -  św. Klaudiusz de la Colombiere (15 lutego) 
Klaudiusz urodził się 2 lutego 1641 r. we Francji. Kiedy miał lat 
18, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Zaraz po święce-
niach kapłańskich przełożeni powierzyli Klaudiuszowi odpo-
wiedzialny obowiązek kaznodziei w Lyonie. Zyskał sławę jako 
mówca i wychowawca. Pełnił obowiązki spowiednika w klasz-
torze sióstr wizytek. Tu właśnie zetknął się ze św. Małgorzatą 
Marią Alacoque, apostołką kultu Najświętszego Serca Jezuso-
wego. W owym czasie we Francji żarliwie głosił nabożeństwo 
do Najświętszego Serca Jezusowego św. Jan Eudes (1601-
1680). Jakby na potwierdzenie woli nieba, że Panu Bogu nader 
miłe jest to nabożeństwo, w tym samym czasie w klasztorze  
w Paray-le-Monial św. Małgorzata miała serię objawień Pana 
Jezusa, polecającego jej, by ze wszystkich swoich sił i możli-
wości popierała to nabożeństwo. Co więcej, Pan Jezus wyzna-
czał nawet formy tego nabożeństwa, dzisiaj powszechnie przy-

jęte. Po pilnym zbadaniu całej sprawy Klaudiusz uspokoił i utwierdził w dobrym przekonaniu 
najpierw samą Świętą, a potem klasztor - przełożoną i siostry. Bezzwłocznie sam się także 
poświęcił Bożemu Sercu 21 czerwca 1675 roku, w dzień po oktawie Bożego Ciała, który to 
piątek sam Pan Jezus wybrał na obchodzenie święta swojego Najświętszego Serca. Pod 
koniec września 1676 roku o. Klaudiusz został mianowany przez przełożonych kaznodzieją  
i spowiednikiem księżnej Yorku, Marii Beatrycze d'Este, przyszłej królowej Anglii. Na nowym 
miejscu, w nowej ojczyźnie, Klaudiusz szerzył nabożeństwo do Serca Pana Jezusa słowem 
i piórem. Księżnę jako katoliczkę i jej dwór inwigilowano. Ponieważ Klaudiusz nawrócił księ-
cia Yorku i kilku anglikanów, został wtrącony w 1679 r. do lochów więzienia Kings Bench. 
Po pięciu tygodniach aresztu, gdzie zapadł na nieuleczalną chorobę, został zwolniony  
z więzienia i skazany na banicję. Dla poratowania zdrowia został wysłany do Paray-le-
Monial (1681), gdzie zmarł 15 lutego 1682 r. Modlitwa. O Jezu cichy i pokornego serca, 
uczyń serca nasze według serca Twego. Amen. 
Tu es Petrus… 
101. Grzegorz IV (IX?.827-I.844) [Jan, 844]  
Na papieża został wybrany w październiku 827, ale nie pozwolił się konsekrować, zanim 
posłowie niemieckiego cesarza nie potwierdzili jego wyboru, w końcu zdobył przewagę nad 
swoim konkurentem Janem, którego kazał uwięzić. Przyczynił się do chrystianizacji europej-
skiej Północy. Za jego pontyfikatu w Kościele wschodnim zakończył się po 115 latach spór  
o cześć obrazów. Grzegorzowi przypisuje się wprowadzenie dnia Wszystkich Świętych  
w dniu 1 listopada. 
Zamyśl się… 
„Za rosnącym pieniądzem 
idzie troska i głód większego. 
                                   /Horacy/                  

Uśmiech… 
Jasiu przychodzi ze szkoły i mama pyta się go: - Jasiu jak 
było w szkole?  - A dobrze  Pani mnie wyróżniła, powiedzia-
ła że cała klasa to debile a ja największy. 

Coś dla ducha… 
„O pocałunku dla notariusza” 

Święta Teresa z Awilli prosiła pewnego notariusza o wystawienie koniecznych dokumentów 
związanych z otrzymaniem terenu pod nowy klasztor. Życzliwy notariusz wypisał od ręki akt 
własności. Zakonnica, otrzymawszy żądany papier, zapytała grzecznie, ile się za to należy. 
Urzędnik, znając klientkę i wiedząc, że to kobieta mądra i z poczuciem humoru, odpowie-
dział: - Jednego całusa. Święta nie zawahała się ani chwili, cmoknęła go z radością w oba 
policzki, a potem skomentowała. – Tak tanio jeszcze nigdy nie załatwiłam żadnej sprawy  
u notariusza!                                                                               /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 
 
 
 
 
 


