
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 29.02 Dzień Powszedni 
1600 + Stefanię i Michała Potok   
1630 + Irenę Sienkiewicz od uczestników pogrzebu 
Wtorek 01.03 Dzień Powszedni 
1600 + Bernarda (r. śm.) Jana, Stefanię, Władysława Frankowiczów 
1630 + Franciszka, Ryszarda, Mieczysława, Sabinę Kruk z int. rodziny  
Środa 02.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików 
2) o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata w 70 r. ur. Józefa Kubckiego  
1630 + Helenę Pytlik, Ryszarda, Mariana, Stanisławę Bigaj, Franciszkę i Władysława Soł-
tys   
Czwartek 03.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Kazimierę Znój  
         2) + Helenę (1 r. śm), Henryka, Stanisława Wiejasa, Zofię Pobocha, zam. syn Cze-
sław z rodziną 
1630 + Jana Stachure (r. śm) 
Piątek 04.03 Św. Kazimierza, królewicza (święto)  
1600 + Helenę Wiejas (1 r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodz.  
1800 + Wacława, Katarzynę, Józefa, Jana Puchałów, Janinę i Stanisława Tkaczów  
Sobota 05.03 Dzień Powszedni  
1600  + Zofię Więckowską  
Niedziela  06.03 IV Niedziela Wielkiego Postu  
800 + Katarzynę, Józefa Wieczorków i zm. z rodziny Wieczorków i Woźniaków  
1000 W 18 r. ur. Moniki i Grzegorza Bedlów zam. rodzice, rodzeństwo i dziadkowie Purga-
łowie  
1200 Msza Święta za Parafię  
1600 + Józefa i Adama Młynarczyka i zm. z rodziny Słowików  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Wj 3, 1-8a. 13-15  
                  1 Kor 10, 1-6. 10-12  
Ewangelia: Łk 13, 1-9 
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli 
Jezusowi o Galilejczykach, których krew 
Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im 
odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Gali-
lejczycy byli większymi grzesznikami niż 
inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginie-
cie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, 
na których zwaliła się wieża w Siloe i zabi-
ła ich, było większymi grzesznikami niż 
inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawróci-
cie, wszyscy tak samo zginiecie». I opo-
wiedział im następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał drzewo figowe za-
sadzone w swojej winnicy; przyszedł  
i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. 
Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy la-
ta, odkąd przychodzę i szukam owocu na 
tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wy-
tnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” 
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze 

na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie,  
w przyszłości możesz je wyciąć”». 
Kazanie espresso… 
"Ks. Wacław Hryniewicz twierdzi, że zna wiele świadectw ludzi, którzy z powodu wyobrażeń  
o Bogu surowym, okrutnym, stracili wiarę.  
Ogrodnik proszący właściciela winnicy, by dał kolejną szansę nieurodzajnemu drzewu, 
symbolizuje Boga miłosiernego i przebaczającego.  
>>Gdybym ja miał takie pojęcie Boga jak 95 proc. moich rozmówców, też nie mógłbym 
uwierzyć<< - mówi o. Kazimierz Dąbrowski."                                                    /ks. E. Burzyk/ 

 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 
 
 
 
 
 
 
 

Czy wiesz, że… 
Do największej powojennej zmiany granicy państwa polskiego doszło w 1951 roku. Ko-
munistyczne władze PRL przekazały Związkowi Sowieckiemu obszar o powierzchni zbli-
żony do ówczesnej Warszawy, położony na Lubelszczyźnie, tzw. Sokalszczyznę. Praw-
dopodobnym motywem była obecność tam złóż węgla kamiennego. W zamian wspania-
łomyślny Kraj Rad ofiarował Polsce rejon Ustrzyk. 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.  Irenę Sien-
kiewicz (Węgrzyn) z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa  
w pokoju † 
 

Extra… 
× 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
 



A w parafii… 
▪ W II Niedzielę Wielkiego Postu 21 lutego 2016 r. ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas 
Diecezji Kieleckiej wprowadził do naszego kościoła relikwie pierwszego stopnia błogosła-
wionej Bernardyny Jabłońskiej. Ta nowa patronka była prostą kobietą, która w pełni oddała 
się Bogu. Chciała nieustannie kontemplować Jego Miłość. Dzięki spotkaniu z bratem Alber-
tem i jego duchowemu prowadzeniu odkryła boskie oblicze w ludziach samotnych i opusz-
czonych. Z prawdziwą miłością służyła w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących 
Ubogim, którego stała się pierwszą przełożoną. Tego dnia oficjalnie także rozpoczął działal-
ność Parafialny Zespół Caritas, któremu będzie patronować błogosławiona Bernardyna. Akt 
powołania PZC wręczył pani prezes Anecie Łyżwie ks. Stanisław Słowik. Członkowie tej 
grupy ufundowali relikwiarz dla swojej patronki. W brzezińskiej parafii gościła też albertynka 
siostra Benedykta Majzner, która opowiadała o założycielce swojego zgromadzenia. Powie-
działa m.in.: Bł. Bernardyna uczy mnie wiernej miłości. Dziś tak często rzucamy słowa na 
wiatr, tak mało dla nas znaczy "dane słowo". Bernardyna uczy mnie, by nie odbierać słowa, 
które dałam. By nie uciekać przed konsekwencjami. By trwać w Chrystusie. Uczy mnie od-
powiedzialności. Na popołudniową eucharystię przybyli również ojcowie cystersi z Jędrze-
jowa. Ta piękna uroczystość wpisała się w obchody Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.  
O Jezu daj nam łaski, daj miłość, daj oglądać Ciebie razem z błogosławioną Bernardyną na 
wieki w niebie! 
▪ Dnia 23 lutego 2016 roku delegacja Parafii i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezi-
nach, udała się w pielgrzymce do Torunia po relikwie bł. Stefana Wincentego Frelichow-
skiego, patrona harcerzy polskich. W czasie drogi zatrzymali się w Nowym Mieście nad Pili-
cą i odwiedzili tam rodaczki: s. Franciszką Kutą, s. Teresą Żarczyńską i 98-letnią s. Józefą 
Pietrzczyk (Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej) oraz s. Zofią Władyszewską (Zgro-
madzenie Najczystszego Serca Maryi). Kolejnym punktem programu było nawiedzenie 
Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Celem pielgrzymki by-
ło Sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Delegacja brzezińska 
wzięła udział w Eucharystii odpustowej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bp An-
drzeja Suskiego. Pod koniec mszy świętej na ręce ks. Józefa Knapa zostały przekazane re-
likwie bł. Stefana Wincentego. Ks. kustosz Józef Nowakowski przekazał dokument potwier-
dzający ich autentyczność. Jak powiedział ksiądz biskup "Te relikwie są rzeczywiście na 
wagę złota, ponieważ po męczennikach, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych nic nie 
pozostało. Towarzysze niedoli bł. ks. Stefana dotykając świętości jego życia ocalili niewiele, 
ale dzięki temu także i my dziś, w sposób namacalny, możemy dotykać świętości tego ka-
płana". Po uroczystościach kościelnych wszyscy udali się do Centrum Kulturalno-
Kongresowego „Jordanki”, gdzie odbyła się gala upamiętniająca bł. ks. Frelichowskiego. 
▪ Za tydzień w naszej parafii odbędą się rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ojciec 
Marcin, kapucyn z Nowego Miasta nad Pilicą. Plan 06.03.2016 (niedziela) Dzień bł. Hono-
rata Koźmińskiego - Msze: 8.00, 10.00 (wprowadzenie relikwii), 12.00, 16.00; 07.03.2016 
(poniedziałek) 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. 
▪ Zapraszamy młode osoby, które są chętne do pomocy w organizacji Światowych Dni Mło-
dzieży w naszej parafii oraz na wyjazd do Krakowa na spotkanie w Świetlicy Wiejskiej  
w Brzezinach, które odbędzie się w niedzielę 13 marca o godz. 16.00. 
▪ We wtorek zostały rozpoczęte prace budowlane przy budynku gospodarczym koło kościo-
ła.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

 

 

Boży człowiek… - św. Maria Katarzyna Drexel (3 marca) 
Katarzyna przyszła na świat w Filadelfii (Stany 
Zjednoczone) w dniu 26 listopada 1858 roku.  
W 1886 roku, ze względu na chorobę i za radą le-
karzy, Katarzyna udała się do Europy. Po odzy-
skaniu sił z całego serca werbowała, wraz sio-
strami, europejskich kapłanów i zakonnice do 
pracy wśród Indian. Udała się także do Rzymu  
i podczas audiencji poprosiła papieża Leona XIII 
o przysłanie misjonarzy do jednej z placówek, któ-
rą wspierała materialnie. W odpowiedzi papież 
zasugerował jej, by sama została misjonarką. Po 
rozważeniu tej rady razem ze swoim kierownikiem 
duchowym, biskupem Jamesem O'Connorem, 
postanowiła poświęcić się służbie Bogu i założyć 
zgromadzenie zakonne. Pod koniec 1887 roku 
siostra Drexel, na zaproszenie misjonarza ojca 
Stephena, udała się w podróż na zachodnie wy-
brzeże Stanów Zjednoczonych. W 1889 roku 
ostatecznie postanowiła oddać się na służbę Bo-
gu. Rozpoczęła nowicjat u szarytek w Pittsburgu. 

Dwa lata później, dnia 12 lutego 1891 roku, złożyła śluby zakonne jako pierwsza siostra 
Zgromadzeniu Najświętszego Sakramentu od Indian i Ludności Kolorowej, które poświęciło 
się głoszeniu Ewangelii Indianom i Afroamerykanom. Otwierała szkoły i internaty dla dzieci. 
Ciężka choroba tyfusu, jakiego się nabawiła podczas wizytacji misji w Nowym Meksyku, 
spowodowała, że przez ostatnie 18 lat swego życia pozostała przykuta do łóżka (w 1937 ro-
ku z powodu choroby zrezygnowała z urzędu przełożonej generalnej). Lata te poświęciła 
modlitwie i kontemplacji. Odeszła do Domu Ojca w dniu 3 marca 1955 roku w Cornwells He-
ights. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo św. Marii Katarzyny prosimy otwieraj nasze 
serca na potrzeby bliźnich. Amen. 
Tu es Petrus... 
151.  Wiktor II (16.IV.1055-28.VII.1057) Gebhard z Hirschbergu, biskup Eichstatt, kanclerz 
cesarza Henryka III. Wiktor rządził Kościołem w duchu swego poprzednika Leona IX, czyli 
kościelnej odnowy. Kiedy w 1056 przebywał w Niemczech, stał się świadkiem zgonu Henry-
ka III, który powierzył papieskiej opiece swego niepełnoletniego syna, Henryka IV. Wiktor 
przyjął więc na jakiś czas urząd regenta państwa i zapewnił młodemu królowi dziedzictwo. 
Zamyśl się… 
„Kochać to znaczy 
chcieć dobra drugie-
go”       /Św. Tomasz 
z Akwinu/  

Uśmiech… 
Po upadku komunizmu radzieckiego Fidel Castro znalazł się w kło-
potach finansowych. Na chwilę zapomniał o marksizmie i zwraca się 
o pomoc do Boga. W odpowiedzi słyszy:- Jak Kuba Bogu, tak Bóg 
Kubie. 

Coś dla ducha… 
„O modlitwie, co zmienia się z wiekiem”  

„Jeden ze świątobliwych i mądrych mężów w podeszłym wieku zwykł mówić: - Gdy byłem 
młody, byłem rewolucjonistą i wówczas modliłem się żarliwie: Panie, daj mi siły, bym mógł 
zmieniać świat! Gdy zbliżałem się do czterdziestki i gdy zdałem sobie sprawę, że minęła już 
połowa mego życia, a ja niczego jeszcze nie dokonałem, zacząłem się modlić tymi słowami: 
Panie spraw, bym zmieniał tych, którzy mnie otaczają. Jedynie moją rodzinę i moich przyja-
ciół, a będę zadowolony. Teraz, gdy jestem stary i moje dni są policzone, zaczynam rozu-
mieć, jaki byłem głupi i mierzyłem siły na zamiary. Moją jedyną modlitwą jest teraz prośba: 
Panie, daj mi łaskę, abym zmienił siebie samego.”                         /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


