
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 22.02 Katedry Św. Piotra Apostoła (święto)  
1600 W 9 r. ur. Aleksandry Wierzbickiej o Boże bł. i opiekę MB zam. dziadkowie  
1630 Mieczysłąwa Kowalskiego i Henryka Brzozę zam. Janina Kowalska  
Wtorek 23.02 Św. Polikarpa, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Danutę Stachura zam. mąż i córka z rodziną  
1630 + Stanisława Sołtysa zam. szwagier Zdzisław z rodziną  
Środa 24.02 Dzień Powszedni  
1600 + Tadeusza Burasa zam. dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZS im. Jana Pawła II  
w Brzezinach   
1630 + Antoninę, Tadeusza, Wiesława Burasów zam. Radomska 
Czwartek 25.02 Dzień Powszedni  
700 + Tadeusza i Antoninę Buras zam. Zofia i Jerzy Buras ze Wschowy  
1600  + Mariannę Białowąs zam. sąsiedzi  
1630 + Henrykę Radek zam. koleżanki  
Piątek 26.02 Dzień Powszedni  
1600 + Kazimierę Znój (1 r. śm.) zam. mąż  
1630 + Stanisława Sołtysa od uczestników pogrzebu  
Sobota 27.02 Dzień Powszedni  
1100 Msza Św. w intencji parafian w Sanktuarium w Łagiewnikach 
1800  + Tadeusza, Antoninę, Wiesława Burasów z int. Pietszczyka 
Niedziela  28.02 III Niedziela Wielkiego Postu  
800 + Romana, Stanisławę (15 r. śm.) Znój zam. syn Marian  
1000 + Stefanię (4 r. śm.), Jana, Mariannę, Franciszka Wawrzeńczyk  
1200 Chrzty: Piotr Witkowski  
1600 + Stanisławę Sabat (r. śm.) z int. rodziny  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Rdz 15, 5-12. 17-18  /  Flp 3, 17 – 4, 1 
Ewangelia: Łk 9, 28b-36 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wy-
szedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, 
wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie 
stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów roz-
mawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali 
się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego 
miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr  
i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, 
ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących 
przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł 
do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Po-
stawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza.» Nie wiedział bo-
wiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się 
obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.  
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój 
wybrany, Jego słuchajcie.» W chwili, gdy ode-
zwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni 
zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic 
nie oznajmili o tym, co widzieli. 
 
Kazanie espresso… 
„Krzysztof Dorosz zauważa, że chrześcijanie nie 
są wolni od niepokoju i lęku: 
 >>Chcąc nie chcąc, nieraz noszą w sobie wirusy 

nihilizmu i boleśnie odczuwają duchową pustkę naszych czasów<<. 
Sześć dni wcześniej uczniowie przerazili się, kiedy Jezus mówił o cierpieniu i śmierci, Piotr 
nawet zaczął Go upominać. Teraz, by ich umocnić, Jezus przemienia się, okazując Boską 
chwałę.  O. Joachim Badeni po odprawieniu porannej Mszy wszedł do refektarza i oświad-
czył: >>Ja już nie wierzę!<<. Kiedy wszyscy struchleli, dodał: >>Tak, ja rzeczywiście nie 
wierzę, ja wiem!<<."                                                                                           /ks. E. Burzyk/ 

 

Błogosławiona Bernardyno Jabłońska  
módl się za nami 

Modlitwa… 
Jezu Miłosierny, dobry Samarytanine ludzkości, Tobie zawierzamy naszą służbę ubogim, 
strapionym, chorym i wszystkim cierpiącym. Dodaj nam sił, abyśmy żyjąc według przyka-
zania miłości, byli wiarygodnymi świadkami Twego miłosierdzia. Bądź z nami wszędzie 
tam, gdzie nas posyłasz, by mogli się na nas wesprzeć słabi i bezsilni. Oświecaj nasz 
umysł, byśmy znajdowali rozwiązania trudnych sytuacji i ufnie zawierzali je Tobie. 
Utwierdzaj naszą wolę w gotowości do cierpliwej służby bliźnim w potrzebie. Daj nam, 
Panie, przenikliwy wzrok i słuch, byśmy umieli dostrzec Twe pokorne Oblicze w cierpią-
cych oraz usłyszeć ich wołanie o pomoc. Umacniaj nasze ręce, by ochoczo służyły bliź-
nim. Daj nam łaskę radosnej służby tym, którzy nas potrzebują oraz chroń przed znie-
chęceniem, rozczarowaniem lub zwątpieniem. Niech Twoja łaska pomoże nam wzrastać 
w miłości do Boga i ludzi, abyśmy mogli cieszyć się wiekuistym szczęściem i radością  
w niebie, gdzie nas oczekujesz z Maryją, naszą Matką, aniołami i świętymi. Amen. 

Extra… 
× 21.02 - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
 



A w parafii… 
▪ Dziś o godz. 10.00 do naszej świątyni ks. Stanisław Słowik, dyrek-
tor Caritas Diecezji Kieleckiej wprowadzi relikwie bł. Bernardyny Ja-
błońskiej, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posłu-
gujących Ubogim. Tego dnia oficjalnie rozpoczyna swoją działalność 
Parafialny Zespół Caritas, który obrał sobie za patronkę bł. Bernar-
dynę. O nowej patronce na mszach świętych opowie s. Benedykta, 
albertynka z Miechowa. 
▪ W piątek 24 lutego o godz. 18.10 odbędzie się kolejne spotkanie 
„Herbata z aureolą”, którego patronem będzie bł. Bernardyna. Za-
praszamy młodzież z parafii i nie tylko. 
▪ Prosimy o tradycyjne przeprowadzenie zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ W niedzielę 20 marca odbędzie się kolejny konkurs palm w naszej parafii. Już teraz za-
chęcamy do własnoręcznego przygotowania palm wielkanocnych. 
▪ Wyjazd Parafialnej Pielgrzymki w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia odbędzie się w sobotę 
27 lutego o godz. 7.00 spod kościoła. Prosimy o punktualność. 
▪ Za dwa tygodnie w naszej parafii odbędą się rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi 
ojciec kapucyn z Nowego Miasta nad Pilicą. Plan 06.03.2016 (niedziela) Dzień bł. Honorata 
Koźmińskiego - Msze: 8.00, 10.00 (wprowadzenie relikwii), 12.00, 16.00; 07.03.2016 (po-
niedziałek) Dzień Spowiedzi - Msze: 8.00 (dla dzieci), 9.00, 12.00, 16.00, 18.00; 
08.03.2016 (wtorek) Dzień Chorych - Msze: 8.00 (dla dzieci), 9.00, 12.00 z sakramentem 
namaszczenia chorych), 16.00, 18.00. W związku z wprowadzeniem relikwii bł. Honorata  
w najbliższy piątek rozpoczynamy nowennę przed tą uroczystością. 
▪ Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa w piątki  
o godz. 15.30 dla dzieci i po mszy św. o godz. 18.00 dla dorosłych oraz w niedziele po mszy 
św. o godz. 12.00; Gorzkie Żale w niedziele po mszy św. o godz. 16.00. 

Znalezione… 
„Tę niepewność i izolację, która czyni nas podatnymi na liczne pozorne rozwiązania, o któ-
rych wspomniała Beatriz, trzeba zwalczać na różnych szczeblach. Jednym z nich jest usta-
wodawstwo, które winno chronić i zapewniać minimum środków niezbędnych do tego, aby 
każde domostwo i każda osoba mogły rozwijać się poprzez naukę i godną pracę. Drugim 
zaś, jak to słusznie podkreślili w swoich świadectwach Humberto i Claudia, mówiąc nam, że 
szukali sposobu przekazywania miłości Boga, której doświadczyli służąc i pomagając innym. 
Prawo i zaangażowanie osobiste są dobrym dwumianem, aby przerwać spiralę niepewno-
ści. Dzisiaj widzimy i przeżywamy na różnych frontach, jak rodzina jest osłabiana i kwestio-
nowana. Jak uważa się, że jest wzorcem, który już przeminął i dla którego nie ma miejsca  
w naszych społeczeństwach, które - pod pretekstem nowoczesności - sprzyjają coraz bar-
dziej systemowi opartemu na izolacji. Nie ulega wątpliwości, że życie w rodzinie nie zawsze 
jest łatwe, często jest bolesne i meczące, ale - jak nie jeden raz mówiłem w odniesieniu do 
Kościoła, a - sądzę, że można to zastosować także do rodziny: wolę rodzinę poranioną, któ-
ra usiłuje codziennie łączyć miłość, niż społeczeństwo chore z powodu zamykania się i wy-
godnictwa ze strachu przed miłością. Wolę rodzinę, która ciągle próbuje rozpoczynać na 
nowo, od społeczeństwa narcystycznego i mającego obsesję na punkcie luksusu i wygody. 
Wolę rodzinę o obliczu zmęczonym z powodu poświęceń od twarzy upiększonych, które nie 
mają pojęcia o czułej trosce i współczuciu. Poprosiliście mnie, abym się modlił za was i chcę 
rozpocząć to już teraz, z wami. Drodzy Meksykanie, macie jeden plus, powiodło się wam. 
Macie Matkę, Matkę Bożą z Guadalupy, która zechciała nawiedzić te ziemie i to daje nam 
pewność, że za Jej wstawiennictwem to marzenie, zwane rodziną, nie zostanie pokonane 
przez brak bezpieczeństwa i samotność. Jest Ona zawsze gotowa bronić naszych rodzin, 
naszej przyszłości, jest zawsze gotowa przydać nam odwagi, dając nam swego Syna. Dla-
tego zachęcam was, byście wzięli się za ręce i abyśmy wspólnie odmówili "Zdrowaś Ma-
rio...".”    /Papież Franciszek na stadionie im. Victora Reyny w Tuxtla Gutiérrez 15 lutego br./ 

 

 

Boży człowiek… - św. Tarazjusz (25 lutego) 
Tarazjusz urodził się w Konstantynopolu, w rodzinie patrycju-
szowskiej. Ignacy nie podaje daty jego urodzenia. Przypuszcza 
się, że było to około roku 730. Ojciec Tarazjusza zajmował wy-
sokie stanowisko urzędnicze na dworze cesarskim. Syn po-
szedł w ślady ojca i został niebawem kanclerzem cesarskim. 
Jego współpracownikami w kancelarii cesarskiej byli święci: 
Michał, późniejszy metropolita Synnady, i Teofil, późniejszy 
metropolita Nicei. Tarazjusz musiał być bardzo mile widziany 
na dworze cesarskim, skoro został mianowany patriarchą Kon-
stantynopola. Ponieważ był człowiekiem zupełnie świeckim, 
udzielono mu naraz wszystkich święceń 25 grudnia 784 roku. 
Papież Hadrian I wyraził zgodę na udzielenie dyspensy. Zasłu-
gą nowego patriarchy było zwołanie i zorganizowanie w Nicei 
soboru powszechnego w roku 786, na którym uchwalono de-
krety przeciwko obrazoburcom (ikonoklastom). Tarazjusz wy-
różniał się miłosierdziem i troską o ubogich, dla których ufun-

dował wiele dzieł i instytucji dobroczynnych. Sam surowy dla siebie, wymagał wiele również 
od duchowieństwa: czystości obyczajów, skromności w strojach i ducha umartwienia. Popie-
rał klasztory (wspierał już istniejące i otwierał nowe). Widział w nich siłę moralną Kościoła. 
Zmarł 18 lutego 806 roku. Modlitwa. Boże Wszechmocny przez wstawiennictwo św. Tara-
zjusza prosimy Cię o łaskę odróżniania dobra od zła i podążania za tym co doprowadzi do 
Ciebie. Amen. 
Tu es Petrus... 
149.  Damazy II (17.VII-9.VIII.1048) Biskup Poppo, z Brixen, objął urząd papieża 17 lipca 
1048. Podczas gdy w Rzymie panował antypapież Benedykt IX, do konsekracji Damazego 
doszło dopiero po wypędzeniu Benedykta. 
150. Św. Leon IX (12.II.1049-19.IV.1054) Bruno, hrabia Egisheim-Dagssburg. Był krewnym 
cesarza Henryka III. Na stolicę papieską powołany został na Sejmie Rzeszy w Wormacji  
w 1048. Popierał reformę z Cluny. Brał udział w synodach we Francji, Italii i Niemczech 
(m.in. w Moguncji). Leon zabiegał także o uregulowanie stosunków z Kościołem wschodnim, 
tymczasem za jego pontyfikatu doszło w 1054 r. do tzw. Schizmy wschodniej. Wkrótce po 
śmierci Leona zaczęto go czcić jako świętego.  
Zamyśl się… 
Cokolwiek robimy lub znosimy dla przy-
jaciela jest przyjemne, bo miłość jest 
pierwszą przyczyną przyjemności   
                            /Św. Tomasz z Akwinu/ 

Uśmiech… 
Familiada: Podaj rodzaj farby. - Czerwona!  Wo-
bec braku takowej odpowiedzi na tablicy Stras-
burger pyta kolejnego zawodnika: - Podaj rodzaj 
farby. - Zielona! 

Coś dla ducha… 
„O kuszeniu mnichów”  

Ponoć wśród tych demonów i złych duchów, co kusiły bezskutecznie świętego Antoniego 
Wielkiego na Pustyni Libijskiej, zjawił się pewnego dnia wysłannik piekieł i rzekł: - Bracia, 
nie macie żadnego pojęcia o kuszeniu mnichów; wasze metody są prymitywne, bo nie zna-
cie ich duszy; ja wam zaraz pokażę, jak należy kusić ten gatunek ludzi! I narzucił na siebie 
habit pustelnika, podszedł do świętego męża, skrzyżował ręce na piersiach i, nachyliwszy 
się w jego kierunku, szepnął mu do ucha: - Ciesz się, bracie, bo przynoszę ci dobrą wiado-
mość. Wasz brat, którego zostawiliście w wielkim mieście, został właśnie powołany na pa-
triarchę w Aleksandrii. Skutek był ponoć natychmiastowy: na pogodnym obliczu pustelnika 
invidia clericalis położyła się cieniem i gniewem, zazdrością i niełaską, nieżyczliwością i za-
wiścią! - Tym sposobem skusicie, bracia, nawet najbardziej cnotliwego mnicha - podsumo-
wał diabeł z trumfem swoją lekcję kuszenia.                                   /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


