
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    23.02 23.02 23.02 23.02     Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
1600 + Władysława i Marię Frankowicz, Marię i Stefana Łysaków z int. Łysaków  
1630 + Mariannę Zychowicz i zm. z rodziny Zychowiczów i Pędzików 
Wtorek 24.02 24.02 24.02 24.02 Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
1600 + Mariannę Pędzik z int. córki Bogumiły z rodziną 
1630 + Zdzisławę Napiórkowską z domu Wojtyś z int. Stanisława i Henryki Baran  
Środa 25.02 25.02 25.02 25.02 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
700 + Genowefę Szałas od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mora-
wicy i Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie 
1600 + Mariannę Domagała od uczestników pogrzebu 
Czwartek    26.02 26.02 26.02 26.02 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
1600 + Franciszkę, Antoniego, Genowefę Dereniów  
1630 + Stefanię, Michała Potoków, Janinę, Piotra Pędzików z int. rodziny     
Piątek 27.02 27.02 27.02 27.02 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
700 + Helenę Pytlik z int. Czesława z rodziną 
1600  + Katarzynę Wieczorek (r. śm.)  
1630 + Genowefę Szałas od uczestników pogrzebu 
18.00 msza święta 
Sobota 28.02 28.02 28.02 28.02 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
700 + Mariannę Domagała z int. syna Zdzisława z rodziną  
1600 + Cecylię i Henryka Kmiecika  
1630 W 80 r. ur. Stanisława Ciechanowskiego o zdrowie i Boże bł. dla dzieci z rodzinami 
Niedziela  01.0301.0301.0301.03    II Niedziela Wielkiego PostuII Niedziela Wielkiego PostuII Niedziela Wielkiego PostuII Niedziela Wielkiego Postu    
800 W 1 r. ur. Julii Malickiej z int. dziadków 
1000 + Stanisławę Sabat (r. śm.) z int. rodziny 
1200 + Mieczysława Domagałę  
1600 Msza Święta za parafię  
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Słowo Boże na 
dziś… 
Czytania:    Rdz 9, 8-15  
                  1 P 3, 18-22   
Ewangelia:  Mk 1, 12-15 
Duch wyprowadził Jezusa 
na pustynię. Czterdzieści 
dni przebył na pustyni, ku-
szony przez szatana. Żył 
tam wśród zwierząt, anio-
łowie zaś Mu usługiwali. 
Po uwięzieniu Jana przy-
szedł Jezus do Galilei  
i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił: «Czas się wypełnił  
i bliskie jest królestwo Bo-
że. Nawracajcie się  
i wierzcie w Ewangelię». 

Kazanie espresso… 
„Platon pisał, że powóz 
duszy ciągną w przeciw-
nych kierunkach biały 
rumak cnót i czarny ru-
mak namiętności.  
Znamienne, że z jednej 
strony Jezus był kuszony 
przez szatana, a z dru-
giej cały czas usługiwali 
Mu aniołowie.  

>>Szatan jest jak tkacz: im więcej przędzy dostanie, tym bardziej nas omota>> - 
przestrzegała święta Teodora.”           /ks. E. Burzyk/ 

WIELKI POST 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Helenę Pytlik 
z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Modlitwa… 
Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa, Twojego Syna, i aby 
wierzyć w jego mądrość. Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej i sta-
ram się wierzyć w Niego całym moim sercem. Wkraczam na ścieżkę skruchy abym  
w umieraniu dla siebie mógł powstać do nowego życia. Panie Jezu, Ty przepowiadałeś 
pokój dla grzesznego świata i przyniosłeś ludzkości dar pojednania przez Twoje cierpie-
nie i śmierć. Kocham Cię i z radością noszę imię 'Chrześcijanin'. Ucz mnie iść za Twoim 
przykładem. Powiększaj moją wiarę, nadzieję i miłość, abym mógł zamieniać nienawiść 
w miłość, a konflikty w pokój. Amen. 



A w parafii… 
▪ 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. 
▪ Rycerstwo Niepokalanej serdecznie zaprasza na XVIII Wielkopostną Pielgrzymkę Pokutną 
na Kalwarię Świętokrzyską do Morawicy, która odbędzie się w sobotę, 28 lutego 2015 r. Po-
czątek o godz. 8.45. W tym roku przewodniczył będzie i poprowadzi rozważania Drogi Krzy-
żowej o. Piotr Cuber członek Zarządu Narodowego Rycerstwa Niepokalanej i Przełożony 
Centrum Św. Maksymiliana Kolbe w Harmężach k. Oświęcimia. 

Rok Św. Teresy z Avila…  
♥ Święta Teresa z Avila pisała w swojej autobiografii: Moim zdaniem modlitwa wewnętrzna 
jest niczym innym jak przyjacielską rozmową, częstą, poufną rozmową wyłącznie z tym,  
o którym wiemy, że nas kocha! 
♥ W założonym przez siebie klasztorze św. Józefa w Avila, matka Teresa spełniała wszyst-
kie obowiązki, jakie każda z sióstr kolejno na siebie przyjmowała. Siostry cieszyły się, gdy 
matka Teresa miała dyżur w kuchni. Jedzenie było wtedy urozmaicone i smaczne. Przeło-
żona gotowała bowiem świetnie, co jej nie przeszkadzało wśród kuchennego rabanu prze-
żywać stany mistyczne. Kiedyś powiedziała do swoich sióstr: Odwagi córki moje! Gdy po-
słuszeństwo posyła was do posług zewnętrznych, bądźcie tego pewne, że i w kuchni także, 
wśród garnków i rondli Pan jest z wami, i wewnątrz i zewnątrz nas wspiera. 

W poszukiwaniu … 
Hagia Sophia zwana Kościołem Mądrości Bożej najwyższa rangą świątynia Bizancjum czyli 
Chrześcijan obrządku wschodniego oraz jego centrum administracyjne była tak jak teraz 
Watykan i Bazylika Św. Piotra dla katolików rzymskich. Jednak dzisiaj ta potężna świątynia 
to muzeum i dawny meczet. Fanatycy muzułmańscy grożą, że już wkrótce na Bazylice Św. 
Piotra też zawiśnie flaga ich władzy. Po raz kolejny brutalnie zamordowali wyznawców 
Chrystusa - 21 porwanych chrześcijan Koptów z Egiptu, których obrządek trwał na długo 
przed Islamem w Egipcie. Pozostaje jedno pytanie jak na to odpowiedzieć? Muzułmanie 
prowadzą z nami wojnę od 1400 lat atakując cywilizacje wywodzącą się z kultury Grecji  
i Rzymu. Jak rozwiązać konflikt Islamu z Chrześcijaństwem? Jak mamy zareagować zgod-
nie z wolą Chrystusa na morderstwa braci Chrześcijan? Spójrzmy jeszcze na tych, którzy za 
wiarę idą na śmierć, nie marudząc, nie narzekając. Jak praktykują modlitwy mimo groźby 
prześladowań. Czynią tak, bo prawdziwie wierzą w to co robią. A jak my wierzymy? W Eu-
ropie kościoły pustoszeją, bo katolikom nie chce się iść do kościoła, bo ciężko, bo za długo, 
bo za często, bo ciągle to samo. Przygotowując się do bierzmowania jak to się mówi sakra-
mentu dojrzałości młodzi ludzie często przychodzą na nabożeństwa w kościele tylko dlate-
go, że ten „zły” ksiądz tak kazał. Nie po to, by się pomodlić, szukać prawdy o Bogu czy Jego 
istnieniu lub po prostu się z Nim spotkać. Lecz by spełnić wymogi formalne do zdobycia sa-
kramentu „dojrzałości” chrześcijańskiej. Czemu w nas tak mało mocnej wiary? My dojrzali 
katolicy jesteśmy świadomi, że rozpoczęliśmy czas modlitwy, jałmużny i postu. Jesteśmy 
świadomi, prawda? Chryste daj nam mocną wiarę, a naszym braciom wytrwałość i pokój.                                                                                                            

/red./  

Boży człowiek…  -  św. Leander (27 lutego) 
Żywot św. Leandra zostawił nam św. Izydor, jego brat  
i następca na stolicy metropolitalnej w Sewilli. Leander 
urodził się w połowie VI w. w hiszpańskiej Kartagenie. 
Jego braćmi byli św. Izydor (+ 636) i św. Fulgencjusz  
(+ 633), a siostrą - św. Florentyna (+ ok. 611). Już jako 
młodzieniec wybrał życie zakonne. Inne jednak były wo-
bec niego zamiary Boże: niedługo został wyniesiony do 
godności arcybiskupa w Sewilli. Dzięki swojej wiedzy  
i wymowie zdołał pozyskać dla wiary św. Hermenegilda, 
syna króla Wizygotów hiszpańskich, którzy wówczas wy-
znawali arianizm. Naraził się przez to królowi, Leowigil-
dowi, przez którego został skazany na wygnanie. Po 
śmierci króla wrócił do kraju. Zdołał pozyskać dla Kościo-
ła katolickiego króla Rekkareda, z którym cały naród 
przeszedł na łono Kościoła, porzucając herezję ariańską. 
Pełen zasług, Leander zmarł 13 marca roku 600 lub 601. 
Modlitwa. Panie przez wstawiennictwo św. Leandra pro-
simy Cię daj nam siłę, by pozyskiwać innych dla Ciebie.  

Tu es Petrus… 
102. Sergiusz II (I.844-27.I.847) Był piątym papieżem z rodu Colonnów. Wstąpił na tron pa-
pieski w styczniu 844 bez złożenia przysięgi na wierność cesarzowi, szybko przeprowadza-
jąc swą kandydaturę przeciwko antypapieżowi Janowi, nad którym zdobył przewagę. Za je-
go pontyfikatu cesarz Lotar I (Karolingowie) wydał rozporządzenie, że w przyszłości wybór 
papieża dokonywany będzie jedynie za zgodą i w obecności posłów cesarskich. Pół roku 
przed śmiercią Sergiusza wylądowali w Ostii Saraceni, przedarli się do Rzymu i spustoszyli 
zarówno Bazylikę św. Piotra, jak i bazylikę św. Pawła za Murami. 

Zamyśl się… 
„W modlitwie nie chodzi o myślenie. Istotą 
modlitwy jest miłość”       /św. Teresa z Avila/ 

Uśmiech… 
Czym różnią się fajerwerki od polskich piłka-
rzy? Fajerwerki strzelają! 

Coś dla ducha… 
„O ogniu” (apokryf zachodni) 

A oto zbliżył się do Jezusa pewien człowiek i zapytał: „Nauczycielu, wszyscy wiemy, że od 
Boga przyszedłeś i nauczasz prawdy. Ale co się tyczy Twoich uczniów, Twojej świty, Twojej 
gminy – czy jak to Ty  tam nazywasz – to muszę powiedzieć, że nie bardzo mi odpowiada. 
Niedawno wdałem się w sprzeczkę z jednym z Twoich wiernych. A, jak wiadomo, nie zaw-
sze Twoi ludzie mają takie samo zdanie. Więc chciałem Cię otwarcie zapytać, czy można 
iść za Tobą, ale bez specjalnych kontaktów z Twoimi zwolennikami? Czy można być chrze-
ścijaninem w pojedynkę, bez Kościoła, bez tego całego balastu…?”. Wtedy Jezus spojrzał 
na niego z uwagą i rzekł mu: „Posłuchaj, chcę ci coś powiedzieć”. On rzekł: „Powiedz, Nau-
czycielu”. „Zebrała się kiedyś gromada ludzi. Przyszli, aby posiedzieć razem i porozmawiać. 
Gdy nastał wieczór i zrobiło się ciemno, naznosili drewna i rozpalili ognisko. Potem siedli 
wkoło, ciesząc się ciepłem i światłem. Ale jeden z nich chciał mieć ogień tylko dla siebie. 
Wziąwszy więc płonącą żagiew, oddalił się i usiadł na uboczu. Żarząca głownia grzała  
i oświecała nadal. Ale wkrótce zgasła i człowiek poczuł znowu ciemność i zimno nocy. Wte-
dy zastanowił się i rzekł: >>Zabiorę ten kawałek szczapy i zaniosę do żaru ogniska, gdzie 
znów zapłonie i będzie służył ciepłem i światłem<<. I człowiek ten usiadł znowu w kręgu in-
nych. I znowu grzał się przy ogniu. A blask płomienia oświecał jego oblicze”. I Pan dodał: 
„Kto należy do mnie, jest blisko ognia. Więcej: przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże 
bardzo pragnę, żeby on już zapłonął jasnym, dużym płomieniem.  /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 
 
 


