
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 09.03 Św. Franciszki Rzymianki (wsp. dowolne) 
700 O zdrowie dla Oliwii z int. rodziców 
1600 1) + Annę, Stanisława Kowalskich, Annę, Mieczysława Korbanów z int. dzieci 
        2) O zdrowie i Boże bł. dla Amelii Warszawskiej w 1 r. ur. z int. dziadków   
1630  + Stanisława i Stanisławę Malickich (r. śm.) z int. córki  
Wtorek 10.03 Dzień Powszedni 
700 O szczęśliwą operacje i zdrowie dla Michała 
1600 + Józefa Wawrzyckiego (18 r. śm.)  
1630 + Janine Pedzik z int. syna Stanisława z rodziną  
Środa 11.03 Dzień Powszedni  
1600  + Mariannę i Władysława Wierzbickich z int. syna  
1630 + Mariannę Bentkowską z int. Pawła z rodziną  
Czwartek 12.03 Dzień Powszedni  
1600  + Władysławę, Mieczysława Stępniów, Marcina Sołtysa, Stefana Gubałę z int. Haliny 
Sołtys z rodziną 
1630 1) + Stanisława Kruka z int. koleżanek i kolegów córki Moniki z pracy 
        2) + Henryka i Genowefę Ślusarczyk z int. brata Zdzisława z rodziną   
Piątek 13.03 Dzień Powszedni  
1600  1) + Henryka, Stanisława i Helenę Wiejasów, Zofię Pobocha, Władysławę, Stanisła-
wa Henryka i Stanisława Jędrochów 
         2) Wacława, Katarzynę, Józefa Puchałów, Janinę, Stanisława Tkaczów 
1600 Msza Święta 
Sobota 14.03 Dzień Powszedni  
700 + Helenę Wiejas z int. synowej Danuty z rodziną 
1600  1) W 50 r. ur. Andrzeja Gołdy o zdrowie i Boże bł.  
         2) Genowefę Malicką z int. syna z rodziną   
Niedziela  15.03 IV Niedziela Wielkiego Postu 
800 + Jana, Mariannę Cielątków z int. rodziny  
1000  + Józefa, Andrzeja, Janinę Tkaczów, Danutę, Krzysztofa Dudzików, Władysława 
Genowefę Łatasiów, zm. z rodziny Zawadzkich,  
1200 Msza Święta za parafię   
1600 +  Marię, Józefa Pszczołów, Franciszkę, Michała Wawrzyckich 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  
Wj 20, 1-3. 7-8. 12-17/    1 Kor 1, 22-25 
Ewangelia: J 2, 13-25 
„Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Je-
zus udał się do Jerozolimy. W świątyni 
napotkał tych, którzy sprzedawali woły, 
baranki i gołębie oraz siedzących za sto-
łami bankierów. Wówczas sporządziwszy 
sobie bicz ze sznurków, powyrzucał 
wszystkich ze świątyni, także baranki  
i woły, porozrzucał monety bankierów,  
a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to 
stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego tar-
gowiska». Uczniowie Jego przypomnieli 
sobie, że napisano: «Gorliwość o dom 
Twój pożera Mnie». W odpowiedzi zaś na 
to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem 
wykażesz się wobec nas, skoro takie rze-
czy czynisz?» Jezus dał im taką odpo-
wiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja  
w trzech dniach wzniosę ją na nowo». 

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją 
wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc 
zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pi-
smu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie 
Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. 
Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował ni-
czyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.” 
Kazanie espresso… 
„>>Aby żyć w pełni, by stać się świętym, potrzebne są: dyscyplina i odrobina szaleń-
stwa<< - twierdził święty Franciszek z Asyżu. 
Jezus – który za najważniejsze uważa przykazanie miłości – z biczem w ręku wypę-
dza ze świątyni przeróżnych >>handlarzy<<. 
Alessandro Prozanto ubolewa, że często wobec czyniących zło jesteśmy zbyt >>roz-
sądni<<, zbyt dobrze wychowani, zbyt porządni.”                                  /ks. E. Burzyk/ 

Serce Boga otwarte dla nas 
 
 

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

Extra… 
× 08.03 - Dzień Kobiet 
× 10.03 - Dzień Mężczyzn 
 



A w parafii… 
▪ Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach wielkopostnych: w piątek o godz. 15.30 
droga krzyżowa dla dzieci, a po mszy św. o godz. 18.00 dla dorosłych; w niedzielę po mszy 
św. popołudniowej Gorzkie Żale. 
▪ Prosimy o zgłaszanie chorych do odwiedzenia z sakramentem namaszczenia. 
▪ W najbliższą niedzielę 15 marca w naszej parafii rozpoczynają się Rekolekcje Wielkopost-
ne, które poprowadzi o. Stanisław Sikora OFM Conv z Krakowa. W poniedziałek dzień spo-
wiedzi, msze święte o godz. 9.00, 12.00, 13.00 (nabożeństwo dla dzieci), 16.00 i 18.00.  We 
wtorek msze św. o godz. 9.00, 12.00 (dla chorych), 13.00 (msza dla dzieci), 16.00 i 18.00.   
▪ W niedzielę odbędzie się także oddanie organów muzycznych po renowacji. Z tej okazji 
zapraszamy na poczęstunek do Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach młodzież po mszy św.  
o godz. 10.00, a pozostałych wiernych po mszy św. o godz. 12.00. Na zakończenie sumy 
odbędzie się w kościele koncert chóru Nicolaus z Lisowa – serdecznie zapraszamy! 
▪ W niedzielę na sumie zostaną uroczyście wprowadzone do naszego kościoła relikwie bł. 
Anieli Salawy, tercjarki franciszkańskiej. Zachęcamy do uczestniczenia w tej uroczystości. 
Od piątku przygotowujemy się do wprowadzenia relikwii przez odmawianie nowenny. 
▪ Członkowie Duszpasterstwa Młodzieży GÓRA z Brzezin pod koniec ferii wybrali się do 
Szczawnicy. Spędzili tam razem wiele niezapomnianych chwil rozmawiając, modląc się  
i bawiąc. Zobaczyli Wąwóz Homole, degustowali wodę w pijalni uzdrowiskowej, wjechali 
wyciągiem na Palenicę i spacerowali uroczym szlakiem wzdłuż Dunajca. Oprócz zwiedzania 
wspólnie się modlili, uczestniczyli w eucharystii i nabożeństwie drogi krzyżowej. Wieczorami 
urządzali wieczory filmowe, a każdy film miał swoje przesłanie, które czegoś konkretnego 
uczyło. Przez trzy dni był także czas na naukę piosenek i wspólną rozmowę. Podczas dys-
kusji poruszali temat wdzięczności i wartości w ludzkim życiu. Podziękowania należą się ks. 
proboszczowi Józefowi Knapowi za dofinansowanie pobytu DM GÓRA w Szczawnicy. /WW/ 
▪ Dnia 2 marca 2015 roku 5-osobowa delegacja naszej parafii udała się w pielgrzymce do 
Warszawy po relikwie św. o. Pio. Pielgrzymi na miejscu spotkali się z kapucynem o. Gabrie-
lem Bartoszewskim, który przed kościołem Braci Mniejszych kapucynów w Warszawie prze-
kazał im relikwie tego włoskiego stygmatyka. W pozłacanej kapsule opatrzonej plombą  
i pieczęcią znajduje się fragment chusteczki, którą o. Pio wycierał stygmat na sercu. Na-
stępnie parafianie nawiedzili warszawskie świątynie: Sanktuarium św. Antoniego, kościół 
akademicki Św. Anny, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i katedrę z grobem sł. Bożego ks. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W drodze powrotnej delegacja parafialna modliła się tak-
że w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku Kamiennej. Św. o. Pio módl się za 
nami! 
Rok Św. Teresy z Avila…  
♥ Ponieważ ludzie o wielkim duchowym formacie często po-
padają w ponurą i depresyjną pobożność, Teresa z Avila ra-
dzi im dobrotliwie: Na miłość Boską, zaniechajcie modlitwy! 
Potrzebujecie trochę luzu. Popracujcie nieco, to pomaga! 

Życzenia 
Wszystkim Paniom z okazji 
dzisiejszego święta życzymy 
dużo uśmiechu i prawdziwej 
radości! 

Znalezione… 
„Nikt nie może mieć wątpliwości kogo Bóg miłuje bardziej: czy fałszywych świętych, którzy 
nieustannie zajęci są jedynie udawaniem i stwarzaniem pozorów, czy też grzeszników, któ-
rzy porzuciwszy zło nauczyli się czynienia dobra. „Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w 
dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność 
sierocie, w obronie wdowy stawajcie!”. Chodzi o osoby, o których nikt nie pamięta, w tym 
opuszczonych ludzi starszych, dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły i te, które nie potra-
fią uczynić znaku krzyża. Za tym nakazem zawsze kryje się zachęta do nawrócenia. Polega 
ono na czynieniu dobra. Bowiem brudu z serca nie usuwa się idąc do swoistej pralni, lecz 
ucząc się czynienia dobra, troszcząc się o sprawiedliwość, wspomagając uciśnionego, od-
dając słuszność sierocie, stając w obronie wdowy.”                                   /papież Franciszek/ 

Boży człowiek…  -  św. 40 Męczenników z Sebasty (10 marca) 
 

Do najsilniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego 
w dawnej Armenii należała Sebasta. Dlatego też po 
wybuchu prześladowania Dioklecjana (+ 313) miasto 
to musiało złożyć szczególnie krwawe ofiary. Ten 
sam kurs kontynuował na Wschodzie następca, ce-
sarz Licyniusz (306-323). Właśnie za jego czasów 
poniosło śmierć męczeńską 40 Męczenników z Seba-
sty. Legion rzymski, do którego należeli, nosił za-
szczytny przydomek Fulminatus, czyli Błyskawica. 
Namiestnik cesarza nakazał legionistom tego garni-
zonu złożyć ofiarę kadzidła na ołtarzu rzymskiego 
bożka. Żołnierze chrześcijańscy w liczbie 40 stanow-
czo odmówili. Jeden z nich, Cyrion, tak się odezwał 
do namiestnika, Agrykolanusa, gdy wychwalał mę-
stwo tego legionu i jego zasługi: "Jeśli tak mężnie, jak 
mówisz, walczyliśmy za cesarza ziemskiego, jakże 
możesz przypuszczać, że postąpimy inaczej wobec 
naszego najwyższego Pana, jakim jest Bóg?" Aresz-
towano wszystkich, zaprowadzono do Sebasty, tam  
w więzieniu bito ich tak, aż powybijano im zęby,  
a w końcu skazano ich na zamrożenie. Bohaterscy 
żołnierze uczynili wówczas wspólny testament, w któ-

rym pożegnali się ze swoimi rodzinami i prosili, aby byli pochowani wszyscy razem. Trady-
cja chrześcijańska zachowała imiona owych 40 żołnierzy. Dnia 4 maja 320 roku zaprowa-
dzono ich do Sebasty (dzisiaj Siwas), kazano im się rozebrać i tak nagich wystawiono na 
całą noc na trzaskający mróz. Zima wtedy była długa i mroźna. Męczennicy błagali Pana 
Boga tylko o jedno: aby wszyscy, tak jak czterdziestu ich rozpoczęło mękę, tak zdołali ją ra-
zem szczęśliwie zakończyć. Oprawcy mieli dla siebie przygotowane ciepłe miejsce. Równo-
cześnie zachęcali skazanych, by ratowali swoje życie przez poddanie się woli cesarza. Po-
danie głosi, że jeden z legionistów faktycznie się załamał i złożył nakazaną ofiarę. Ale w je-
go miejsce poniósł męczeństwo jeden ze strażników, zachęcony koronami chwały, jakie uj-
rzał nad głowami męczenników. Tak więc wszyscy 40 ponieśli śmierć dla Chrystusa. Modli-
twa. Panie daj nam wiarę na wzór tych świętych Męczenników. 
Tu es Petrus… 
104. Benedykt III (VII.855-17.IV.858) [Anastazy, 855-880]  Kilka po jego wyborze wybrano 
antypapieża Anastazego III, który siłą zajął Lateran i polecił uwięzić Benedykta. Po dwu 
dniach Anastazy został jednak przez sympatyzujący z prawowitym papieżem lud rzymski 
usunięty. 
Zamyśl się… 
„ Dobre zwyczaje zgadzają 
się ze sobą, dlatego trwa-
ją.”         /Seneka Młodszy/                       

Uśmiech… 
Ksiądz na mszy świętej mówi: - Małżeństwo to spotkanie 
dwóch statków na morzu życia....  W tym czasie jeden z para-
fianin myśli: - Więc, już rozumiem, trafiłem na okręt wojenny. 

Coś dla ducha… 
„O ascecie i spowiedniku” 

Asceta, który pościł przykładnie i umartwiał swe ciało do granic wytrzymałości, oskarżał się 
przy spowiedzi o łagodności wobec siebie. – Mój drogi, ty masz zbyt rozwinięty zmysł po-
siadania – skonstatował spowiednik. – Ależ ja nic przecież nie posiadam – zdziwił się peni-
tent. – Nieprawda: karcisz i ujarzmiasz swe ciało tak, jakby należało tylko do ciebie, a prze-
cież jest ono również własnością Pana Boga – padła odpowiedź. /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


