
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 01.02 Dzień Powszedni 
1600 1) + Stefanię, Anielę, Jana Kruk, Stanisławę, Józefa Korban  
        2) W 35 r. ślubu Krystyny i Mariana Białowąs o Boże bł. zam. dzieci i wnuki 
1630 + Stanisława, Antoninę, Władysława, Zdzisława i Jana Znojów  
Wtorek 02.02 Ofiarowanie Pańskie (święto)  
800 + Genowefę, Edwarda, Stanisława Biesagów z int. syna z rodziną  
1200 + Mariannę Domagałę (1 r. śm.) z int. rodziny   
1600 W int. żywych i zm. członkiń Kółka Różańcowego Św. Faustyny z Brzezin  
1800 + Marię, Stefana, Jana Domagałów, Marię, Władysława Frankowiczów, Genowefę, 
Stanisława, Helenę Śmietanów  
Środa 03.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Katarzynę i Mikołaja Brzozów, Edwarda Brzozę zam. rodzina  
        2) W 4 r. ur. Wiktorii Pędzik o zdrowie i Boże błogosł. 
1630 + Stanisława Kopacza (9 r. śm.), Genowefę i Władysława Metryków  
Czwartek 04.02 Dzień Powszedni  
1600 + Alicję Zegadło  
1630 + Henryka Ślusarczyka (1 r. śm), Genowefę Ślusarczyk, Mirosława Cerazego  
Piątek 05.02 Św. Agaty, dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Mieczysława Malickiego i zm. z rodziny Malickich 
1800 + Henrykę Radek (1 r. śm.)  
Sobota 06.02 Św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników (wsp. obowiązkowe) 
700 + Marię Więcek (10 r. śm.) zam. mąż i dzieci z rodzinami  
1600  W 5 r. ur. Bartłomieja Kowalskiego i Amelię Kowalską z int. rodziców   
1630 + Józefa i zmarłych z rodziny Zychowiczów   
Niedziela  07.02 V Niedziela Zwykła   
800 + Stanisława, Władysławę, Henryka, Stanisława Jędrochów zam. Marian Jędrocha  
1000 + Stanisława Żbikowskiego zam. rodzina  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Jana, Stefanię, Józefę i Jacentego Znojek 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Jr 1, 4-5. 17-19     
                    1 Kor 13, 4-13 
Ewangelia:   Łk 4, 21-30 
W Nazarecie w synagodze, po czytaniu 
z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: 
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, któ-
reście słyszeli». A wszyscy przyświad-
czali Mu i dziwili się pełnym wdzięku 
słowom, które płynęły z ust Jego.  
I mówili: «Czyż nie jest to syn Józe-
fa?». Wtedy rzekł do nich: «Z pewno-
ścią powiecie Mi to przysłowie: „Leka-
rzu, ulecz samego siebie”; dokonajże  
i tu w swojej ojczyźnie tego, co wyda-
rzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarna-
um». I dodał: «Zaprawdę powiadam 
wam: Żaden prorok nie jest mile wi-
dziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę 
mówię wam: Wiele wdów było w Izrae-
lu za czasów Eliasza, kiedy niebo po-

zostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym 
kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydoń-
skiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został 
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się 
gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na 
której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich od-
dalił się. 
Kazanie espresso… 
"Wojciech Albiński najpierw zwraca uwagę na tembr głosu swojego rozmówcy: jak mówi,  
w jaki sposób posługuje się słowem, bo język człowieka demaskuje. 
Jezus musiał wywierać bardzo duże wrażenie na >>przyświadczających<< Mu 
słuchaczach, dziwiących się >>pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego<<. 
Alessandro Baricco czyni jedną z najpiękniejszych pochwał pod adresem pewnego księdza: 
>>Przemawiając, mówił takie rzeczy, że zdawał się podawać adres raju<<".  /ks. E. Burzyk/ 

 

Pozwól mi siąść u Twych stóp Panie 
i słuchać Twych Słów 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisława 
Sołtysa z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Modlitwa… 
 

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie cia-
ło, został w dniu ofiarowania przedstawiony w świątyni, pokornie Cię błagamy, spraw, 
abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Extra… 
× 04.02 – Tłusty Czwartek 
 



A w parafii… 
▪ W niedzielę 24 stycznia 2016 r. nasza parafia zyskała kolejnego patrona. Tego dnia do 
świątyni parafialnej ks. Antoni Obrzut CSMA wprowadził relikwie pierwszego stopnia bł. 
Bronisława Markiewicza. „Gdy brakuje świętych w narodzie robi się ciemno w głowach ludz-
kich i ludzie nie widzą dróg, którymi im należy postępować...” napisał w jednym ze swoich li-
stów bł. Bronisław Markiewicz. Podczas homilii ks. Obrzut przybliżył postać założyciela 
Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła, który stał się wzorem wychowawcy dzieci i mło-
dzieży. Wytłumaczył również na czym polega dewiza życia michalitów czyli „Powściągliwość 
i praca". Relikwie nowego patrona zostały umieszczone na przygotowanym specjalnie ołta-
rzu znajdującym się obok figury św. Michała Archanioła, któremu Błogosławiony Bronisław 
powierzył opiekę nad dziełem swego życia. Oprawę uroczystej liturgii przygotowała mło-
dzież z parafii. Następnego dnia wieczorem odbyło się spotkanie z bł. Bronisławem w ra-
mach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Podczas „Herbaty z aureolą" licznie ze-
brani młodzi dyskutowali przy stolikach na temat wartości pracy i tego co człowieka od niej 
odciąga. Później na te same pytania odpowiedział patron spotkania. Na zakończenie zebra-
ni odmówili litanię do bł. Bronisława i zostali pobłogosławieni jego relikwiami przez ks. pro-
boszcza Józefa Knapa.  
▪ 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego. Poświęcenie gromnic na każdej mszy świętej. 
Pamiętajmy tego dnia o modlitwie w intencji osób konsekrowanych pochodzących z naszej 
parafii. Po mszy św. o godz. 16.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi. 
▪ W naszej parafii zakończyła się wizyta duszpasterska. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie 
w domach. W tym roku parafianie złożyli ofiarę na kościół wysokości 74 890 zł. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
Znalezione… 
„Marcin Przeciszewski [MP]: Chrzest był elementem, od którego zaczyna się historia 
Polski i jej chrześcijańskie dziedzictwo. Jan Paweł II, gdy przybył ze swą pierwszą 
duszpasterską wizytą do Francji, zadał przejmujące pytanie: "Najstarsza córo Kościo-
ła, co zrobiłaś ze swoim chrztem"? Czy takie pytanie ośmieliłby się Ksiądz Prymas 
postawić swojej ojczyźnie? 
Abp Wojciech Polak [Abp]: Nie odważyłbym się, gdyż różnice pomiędzy Polską a Francją 
są olbrzymie. Pytanie postawiłbym raczej tak: "Polsko, narodzie ludzi ochrzczonych, czy ży-
jesz wciąż nowością tego sakramentu?".A ludziom wierzącym postawiłbym pytanie: na ile 
zdajecie sobie sprawę, że sakrament chrztu jest wezwaniem do głoszenia Chrystusa. Na ile 
- jako chrześcijanie - jesteście w świecie solą i światłem? 
[MP] Ksiądz Prymas powiedział niedawno, że obchody 1050. rocznicy chrztu Polski są 
zarówno szansą, jak i wielkim duszpasterskim wyzwaniem dla Kościoła w Polsce.  
W czym się to przejawia? 
[Abp]: Zbliżający się Jubileusz to wielka szansa na odnowienie naszej świadomości 
chrzcielnej. Na odkrycie, co znaczy być człowiekiem ochrzczonym oraz jakie zobowiązania 
ze chrztu wynikają? A skoro sakrament chrztu otrzymujemy nieświadomie jako dzieci, to 
później winniśmy do niego dorosnąć. Ten problem pojawił się w Kościele, od kiedy wprowa-
dzony został zwyczaj chrzczenia małych dzieci. W okresie chrześcijańskiej starożytności 
chrztu udzielano wyłącznie dorosłym, zazwyczaj po dłuższym i wymagającym przygotowa-
niu (katechumenat).Chrzest jest sakramentem, który wprowadza w nowe życie - włącza nas 
w Chrystusa i we wspólnotę Kościoła. Daje nowość życia, która wynika z wszczepienia  
w Jezusa. Z sakramentu chrztu wynika też odpowiedzialność za Kościół i jego misję. Powtó-
rzę, zobowiązanie do udziału w apostolskiej misji Kościoła (w ewangelizacji) wynika bezpo-
średnio z chrztu, a nie ze święceń czy innych funkcji. Dotyczy to zarówno duchownych, jak  
i świeckich. Ta odpowiedzialność, w przypadku świeckich, wiąże się z wezwaniem, aby gło-
sić Chrystusa poprzez świadectwo, także w sferze społecznej, publicznej, a nawet politycz-
nej. Doskonale zostało to wyrażone w soborowej konstytucji "Gaudium et spes", gdzie jest 
m.in. mowa o tym, by światłem Ewangelii oświetlać codzienne ludzkie drogi.”    /za: deon.pl/ 

 

 

Boży człowiek… - św. Weridiana (1 lutego) 
Weridiana pochodziła ze znakomitego rodu Attavanti. Urodziła 
się w Castelfiorentino w Toskanii (nie znamy daty). Podobnie 
jak św. Brygida z Kildare, od młodości poświęciła się służbie 
Panu Bogu. W pobożnej pielgrzymce nawiedziła grób św. Ja-
kuba Apostoła w Compostelli w Hiszpanii oraz groby świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. Po powrocie do rodzin-
nego Castelfiorentino zamieszkała przy kapliczce św. Anto-
niego Pustelnika, gdzie przez 34 lata jako pustelnica wiodła 
żywot pełny pokuty ku zbudowaniu całego miasteczka. Posi-
łek przyjmowała tylko raz na dzień - najczęściej w postaci 
chleba i wody, czasem dodawała trochę jarzyn. Dla powięk-
szenia owoców duchowych zapisała się do pustelniczego za-
konu Wallombroza. Sława jej świętości dotarła do samego św. 
Franciszka z Asyżu, który osobiście ją odwiedził (1221),  
a zbudowany jej umartwionym życiem, jako jedną z najpierw-
szych przyjął w charakterze tercjarki III Zakonu. Właśnie  
w tym roku Franciszek napisał regułę dla tercjarzy, żyjących 
wśród rodzin, aby im ułatwić praktykowanie rad ewangelicz-

nych. Weridiana mogła więc korzystać ze wszystkich przywilejów, jakie Stolica Apostolska 
udzieliła wówczas zakonowi franciszkańskiemu. Z biegiem lat III Zakon św. Franciszka stał 
się tak popularny, że należeli do niego najwyżsi dostojnicy duchowni i świeccy, w tym wielu 
papieży i panujących. Weridiana zmarła 1 lutego 1242 roku. Modlitwa. Panie Boże przez 
wstawiennictwo św. Weridiany prosimy Cię naucz nas pokornej służby dla Twojej chwały. 

Intencja różańcowa na luty 
Ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezintere-
sowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń. 
Ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów 
Azji. 
Tu es Petrus... 
146. Sylwester III (20.I-10.II.1045) Biskup Jan z Sabiny, został obwołany papieżem 20 
stycznia 1045 na skutek buntu stronnictwa Krescencjuszy przeciwko Benedyktowi IX. Jed-
nak już po paru tygodniach (w lutym/marcu 1045) został wypędzony z miasta i objął z po-
wrotem swe dawne biskupstwo, gdzie zmarł w 1046. 
Zamyśl się… 
"Nienawiść, zazdrość, pycha zanieczyszczają 
życie! Tak więc strzec oznacza czuwać nad na-
szymi uczuciami, nad naszym sercem, gdyż  
z niego wychodzą intencje dobre i złe: te, które 
budują, i te, które niszczą!"  /papież Franciszek/ 

Uśmiech… 
Ludożercy złapali białego: - Co byś wo-
lał? Być milionerem, czy miec tyfus? - 
Pewnie, ze być milionerem! - Aleś ty głu-
pi! Przecież milionera chętnie zjemy,  
a chorego nikt nie ruszy! 

Coś dla ducha… 
„O wywiadzie z Matką Teresą”  

Kiedyś w czasie telewizyjnego wywiadu na żywo Matka Teresa została zaatakowana przez 
jakiegoś butnego dziennikarzynę: - Siostra kocha biednych - to wspaniale. Ale jak to jest  
z tym całym bogactwem Watykanu i Kościoła? Reakcja Matki Teresy była typowa dla niej. 
Najpierw popatrzyła pytającemu prosto w oczy, a potem powiedziała: - Pan musi być nie-
szczęśliwy. Coś pana przeraża. Brakuje panu spokoju serca. Dziennikarz zmieszał się  
i stracił rezon. A zakonnica ciągnęła dalej: - Pan powinien wierzyć! - A skąd mam wziąć wia-
rę? - Trzeba się o nią modlić. - Ja nie potrafię się modlić. - W takim razie będę to robiła za 
pana - ale niech pan spróbuje dawać ludziom przynajmniej uśmiech. Uśmiech wnosi w na-
sze życie jakąś cząstkę Bożej rzeczywistości.                                  /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


