
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 07.03 Św. Perpetuy i Felicyty (wsp. dowolne)  
900 + Tadeusza Burasa zam. rodzina Osiaków z Konradowa 
1200 + Stanisława Sołtysa zam. siostra Krystyna z rodziną  
1600 + Marię, Józefę, Władysława Więcków zam. syn Zygmunt  
1800 + Władysławę, Mieczysława Stępniów (r. śm)  i Marcina Sołtysa.    
Wtorek 08.03 Dzień Powszedni 
800 + Przemysława Rozparę zam. Dyrekcja, grono Pedagogiczne, pracownicy, uczniowie  
i rodzice ze ZS im. Jana Pawła II w Brzezinach  
900 + Tadeusza Burasa od uczestników pogrzebu   
1200 W intencji uczestników pielgrzymki do Krakowa po relikwie św. s. Faustyny  
1600 W 41 r. ur. dla Michała Woźniaka o Boże bł. i zdrowie z int. córki 
1800 + Stanisława, Stanisławę Malickich i Stanisława Sołtysa  
Środa 09.03 Dzień Powszedni  
1600 + Mariannę, Władysława Domagałów, Marianna Będkowskiego, Genowefę 
Pietszczyk z int. Bendkowskich  
1630 + Zdzisława Lacha i Stanisława Kruka  
Czwartek 10.03 Dzień Powszedni  
1600  1) + Józefa Wawrzyckiego  
         2) + Przemysława Rozparę zam. rodzina Piwowarskich   
1630 + Stanisława Kruka z int. żony i dzieci z rodzinami 
Piątek 11.03 Dzień Powszedni  
1600 + Anielę, Mariana Wieczorków, Jana, Mariannę, Władysława, Anielę, Piotra, Stefanię 
Metryków i zm. w czyśćcu cierpiących z int. Metryków  
1630 + Tomasza Kubickiego, Edwarda Władyszewskiego, Mariana Piotrowskiego oraz zm. 
z rodziny Szczukiewiczów, Szyprów i Radomskich  
1800 Msza Święta 
Sobota 12.03 Dzień Powszedni  
700 + Przemysława Rozparę od uczestników pogrzebu  
1600 W 1 r. ur. Leny i w 2 r. ur. Wiktora  
1630 + Annę, Stanisława Kowalskich i Annę, Mieczysława Korbanów z int. rodziny   
Niedziela  13.03 V Niedziela Wielkiego Postu  
800 Msza Święta za parafian  
1000 O Boże bł. dla Łucji w 10 r. ur. zam. rodzice   
1200 Msza Święta 
1600 + Stanisława Kaczora (r. śm.) i zm. z rodziny Kaczorów, Jadwigę Kowalską, Marian-
nę, Jana, Augustyna Cielątków  
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nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 
 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 

 PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 
  

 

IV Niedziela Wielkiego Postu 
6 marca 2016 r. Nr 15 (380) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Joz 5, 9a. 10-12 /  2 Kor 5, 17-21 
Ewangelia: Łk 15, 1-3. 11-32 
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy  
i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeu-
sze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników  
i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przy-
powieść: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młod-
szy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, 
która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek mię-
dzy nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił 
swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, 
nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cier-
pieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z oby-
wateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby 
pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąka-
mi, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba,  
a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń 
mię choćby jednym z najemników”. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był 
jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił 
mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu  
i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec rzekł do 
swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na 
rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i ba-
wić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się 
bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usły-
szał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: „Twój 
brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Na 
to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on od-
powiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie 
nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, 
który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz 
on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie 
należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zagi-
nął, a odnalazł się”». 

Bł. Honoracie Koźmiński módl się za nami 

Extra… 
× 08.03 - Dzień Kobiet 
× 11.03 - Dzień Sołtysa 



A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii rozpoczynają się 
rekolekcje wielkopostne, które prowadzi 
ojciec Marcin, kapucyn z Nowego Miasta 
nad Pilicą. Plan 06.03.2016 (niedziela) 
Dzień bł. Honorata Koźmińskiego - 
Msze: 8.00, 10.00 (wprowadzenie reli-
kwii), 12.00, 16.00; 07.03.2016 (ponie-
działek) 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 no-
wennę przed tą uroczystością. 
▪ Prosimy o zgłaszanie osób chorych, które księża odwiedzą przed świętami. 
▪ 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. 
▪ 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. 
▪ W piątek po południu 26 lutego 2016 roku w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach odbyło się 
cykliczne spotkanie "Herbata z aureolą". Patronowała mu bł. Bernardyna Jabłońska, współ-
założycielka zgromadzenia albertynek. Tym razem sala w świetlicy wyglądała inaczej. Nie 
było szczególnej dekoracji. Na stolikach zamiast filiżanek były szklanki, a zamiast kwiatów 
suche gałązki. Tylko relikwie i leżący obok krucyfiks były otoczone kwietną dekoracją. Nie 
stało się to bez powodu. Klimat surowej sali miał wprowadzić w temat przewodni - ubóstwo. 
Po tych ścieżkach prowadziła zebranych bł. Bernardyna Jabłońska. 
▪ W wielkopostną sobotę 27 lutego 2016 roku parafianie z Brzezin udali się na Pielgrzymkę 
"Śladami Świętych" w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia do Krakowa. Głównym celem wy-
jazdu było Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Po dotarciu na miejsce grupa z Brzezin prze-
kroczyła Bramę Miłosierdzia i spotkała się z siostrą zakonną, która przybliżyła życiorys świę-
tej siostry Faustyny. Następnie o godz. 11.00 w kaplicy zakonnej została odprawiona uro-
czysta Eucharystia podczas, której nasza parafia otrzymała relikwie pierwszego stopnia 
Szafarki Jezusa Miłosiernego. W imieniu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia do-
konała tego s. Ignacja Bazan. Zachęciła także do modlitw przez wstawiennictwo św. Fau-
styny, która słynie z wypraszania wielu łask. Następnym nawiedzonym miejscem było Sank-
tuarium Świętego Jana Pawła II. Brzeziniacy zostali oprowadzeni po kaplicach dolnych i ko-
ściele górnym. Po chwili odpoczynku udali się dalej. W bazylice ojców franciszkanów spo-
tkali się z o. Stanisławem Sikorą, który opowiedział o niezwykłym życiu zwykłej krakowskiej 
kobiety - bł. Anieli Salawy. Po modlitwie przy jej grobie grupa udała się do relikwii św. Jacka 
Odrowąża, gdzie odmówili litanie do tego polskiego dominikanina. Zwiedzanie zakończyło 
się spacerem po rynku krakowskim. 
▪ W ostatnim tygodniu nasza parafia otrzymała z Rzymu relikwie pierwszego stopnia błogo-
sławionej Matki Teresy z Kalkuty. 
Kazanie espresso… 
„>>Czy poeta, dla którego natura oznacza tylko lilie i róże, słyszał kiedyś chrząkanie świni? 
A jest to odgłos, który dobrze robi człowiekowi<< - pisał Chesterton. 
Młodszy syn, najpierw lekkomyślnie roztrwaniając majątek, potem pasąc świnie, nawet 
pragnąc ich pokarmu, zdobył doświadczenie konieczne do nawrócenia. 
>>Wieczorem o wiele lepiej zdajemy sobie sprawę z dnia minionego, to jednak wciąż za 
mało, by wystarczyło na dzień następny<< - twierdzi Friedrich Rückert.”          /ks. E. Burzyk/ 

 

 

Boży człowiek… - św. Sofroniusz(11 marca) 
Sofroniusz urodził się w arystokratycznej 
rodzinie w Damaszku w roku 550. Od 
wczesnych lat oddawał się studiom filo-
zoficznym i retoryce, dlatego otrzymał 
imię "Sofisty", czyli mędrca. W roku 578 
poszedł do głośnego na całą Palestynę 
klasztoru św. Teodozego, ale niedługo 
tam pozostał. Dla lepszego bowiem za-
poznania się z życiem mnichów udał się 
do Egiptu, gdzie spotkał się ze św. Ja-
nem Jałmużnikiem, patriarchą Aleksan-
drii. Stąd udał się na Górę Synaj, a po-

tem statkiem do Rzymu (619). W roku 634 zmarł patriarcha Jerozolimy, św. Modest. Biskupi 
i lud, jak to było wtedy w zwyczaju, powołali na jego miejsce Sofroniusza. Zaczął się więc 
nowy etap jego życia. Sofroniusz zasłynął nie tylko jako kaznodzieja i gorliwy duszpasterz, 
ale przede wszystkim jako niezłomny obrońca czystości wiary. Właśnie w owym czasie pa-
triarcha Konstantynopola, Sergiusz, zaczął rozpowszechniać błędną naukę, że Jezus Chry-
stus miał tylko jedną wolę, Bożą, a nie posiadał woli jako człowiek, gdyż ta została całkowi-
cie podporządkowana, a raczej wchłonięta przez wolę Bożą. Sergiusz zdołał dla swojej dok-
tryny pozyskać cesarza. W roku 637 w swoim zwycięskim pochodzie Arabowie zajęli Ziemię 
Świętą. Sofroniusz zdołał uprosić kalifa Omara, aby chrześcijan zostawiono w spokoju. So-
froniusz zmarł 11 marca 638 roku, kiedy miał ok. 88 lat. Modlitwa. Boże przez wstawiennic-
two św. Sofroniusza prosimy naucz nas mężnie wyznawać wiarę i żyć według jej zasad. 

Tu es Petrus... 
152. Stefan X (3.VIII.1057-29.III.1058) [Benedykt X, 1058-1059] Fryderyk, książę Lotaryngii, 
opat Monte Cassino i kardynał. Do wybuchu wielkiej schizmy (1054) był papieskim posłem 
w Konstantynopolu. Stefan realizował politykę swych poprzedników oraz zabiegał o wolność 
Kościoła i jego większą niezależność od cesarstwa. Symonię, czyli nabywanie urzędów ko-
ścielnych przez ludzi świeckich za pieniądze, określił on jako herezję. Papież zmarł w czasie 
podróży, 29 marca 1058, we Florencji, gdzie został pochowany. Jan z Velletri. Na papieża 
jako Benedykt X wybrany został dzięki zabiegom rodziny, lecz kardynałowie sprzyjający re-
formie nie uznali go. Oni też pod wpływem mnicha Hildebranda, późniejszego Grzegorza 
VII, wybrali Mikołaja II, którego zatwierdził król niemiecki Henryk IV. Mocą oręża Mikołaj 
zmusił Benedykta do opuszczenia Stolicy Piotrowej. Na synodzie w 1059 w Sutri uznano 
Benedykta za zdetronizowanego i obłożono go klątwą. Zmarł w roku 1072 w klasztorze. 
Zamyśl się… 
„Najwyższa doskonałość ludzkiego życia 
zawiera się w tym, że umysł człowieka 
jest oderwany od trosk. Ze względu na 
Boga”                   /Św. Tomasz z Akwinu/ 

Uśmiech… 
Na lekcji geografii: - Województwo podkarpackie 
graniczy ze Słowacją od południa - mówi nau-
czycielka. - A przed południem z kim graniczyło? 
- dopytuje Jasio. 

Coś dla ducha… 
„O nazwie i rzeczywistości”  

Pewien człowieku, znany ze swego uduchowienia, udał się do Mistrza i powiedział: - Jestem 
w okropnej sytuacji. Nie potrafię się modlić. Nie rozumiem Pism. Nie potrafię odprawiać ćwi-
czeń, które zalecam innym... - Zostaw więc to wszystko - powiedział z uśmiechem Mistrz. - 
Jakże mogę to zrobić? Przecież uważa się mnie za świętego człowieka i mam w tych stro-
nach wielu zwolenników. Nieco później powiedział Mistrz do swoich uczniów: - Dziś świę-
tość jest nazwą bez rzeczywistości. A przecież świętość jest prawdziwa tylko wtedy, gdy jest 
rzeczywistością bez nazwy.                                                             /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


