
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 14.03 Dzień Powszedni 
1600 + Władysława, Mariannę Wierzbickich zam. syn   
Wtorek 15.03 Dzień Powszedni 
1600 O zdrowie dla synów Kamila, Sebastiana i Kacpra  
1630 + Edwarda Kacperka (imienin), Reginę (ur.), Władysława zam. rodzina  
Środa 16.03 Dzień Powszedni  
1600 + Szymona Krzysiek i Dariusza Bozowskiego (2 r. śm.) i Alberta Krzysiek (12 r. śm.)  
1630 + Tadeusza, Antoninę i Wiesława Burasów zam. Kubiccy z Kowali   
Czwartek 17.03 Dzień Powszedni  
1600  + Jana, Helenę, Henryka, Franciszkę Węgrzynów, Tadeusza Salamona z int. rodziny  
1630 + Stanisława (64 r. śm.) i zm. z rodziny Kijów  
Piątek 18.03 Dzień Powszedni  
700 + Mariannę i Franciszka Wawrzeńczyków  
1600 1) + zm. z rodziny Pietrzczyków i Tkaczów i Genowefę Pietrzczyk  
        2) + Stanisława Sołtysa zam. rodzina Machulskich  
1800 + Józefa i Adama Młynarczyków  
Sobota 19.03  Św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (uroczystość)  
700 + Józefa, Annę, Mariana, Henryka Daleszaków zam. syn Krzysztof z rodziną  
1600 O Boże bł. i opiekę Św. Józefa dla ks. Józefa z int. parafian   
1630 + Józefa, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę i Krzysztofa Krąż   
Niedziela  20.03 VI Niedziela Wielkiego Postu, Niedziela Palmowa 
800 + Józefa Gajdę (1 r. śm.) zam. żona z córką i wnuczkami  
1000 + zm. z rodz. Zawadzkich, Józefa, Andrzeja, Janinę Tkacz, Władysława, Genowefę 
Łatasiów, Danutę, Krzysztofa Dudzików zam. rodzina   
1200 + Józefa, Władysława Więcków, Cecylię i Henryka Kmiecików  
1600 1) za parafian 
        2) W int. ks. Józefa od parafian z Gnojna  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 43, 16-21   
                    Flp 3, 8-14 
Ewangelia:  J 8, 1-11 
Jezus udał się na Górę 
Oliwną, ale o brzasku zja-
wił się znów w świątyni. 
Wszystek lud schodził się 
do Niego, a On, usiadłszy, 
nauczał. Wówczas uczeni 
w Piśmie i faryzeusze 
przyprowadzili do Niego 
kobietę, którą pochwycono 
na cudzołóstwie, a posta-
wiwszy ją na środku, po-
wiedzieli do Niego: «Nau-
czycielu, kobietę tę dopiero 
pochwycono na cudzołó-
stwie. W Prawie Mojżesz 

nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?». Mówili to wystawiając Go na próbę, aby 
mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dal-
szym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierw-
szy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, 
wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus 
i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Niewiasto, 
gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?». A ona odrzekła: «Nikt, Panie!». Rzekł do niej Jezus:  
«I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz». 
Kazanie espresso… 
„Lorenzo Lotto na płótnie Chrystus i jawnogrzesznica przedstawia przestraszonego starca  
z palcem na ustach, który błagalnym wzrokiem jakby prosi Jezusa o milczenie. 
Jezus, kreśląc palcem znaki na ziemi, mógł napisać imię stojącego wśród oskarżycieli jed-
nego z partnerów jawnogrzesznicy, wzywając go, by pierwszy rzucił kamieniem. 
Po słowach Jezusa wszyscy odeszli, co mogłoby wskazywać, że wielu z nich, może także 
uczeni w Piśmie i faryzeusze, miało podejrzane kontakty z oskarżoną kobietą.”  

/ks. E. Burzyk/ 
 

W ciszy wzywam Cię,  
chciej wysłuchać prośby mej 

Modlitwa… 
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie Święty, że 
nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki, Twej pomocy błagając pozo-
stał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą żarliwością ducha 
Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale ją 
usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.  

Extra… 
× 14.03 - Dzień Liczby Pi (π) 
× 15.03 - Światowy Dzień Konsumenta 
× 19.03 - Dzień Jedności Kaszubów 



A w parafii… 
▪ W niedzielę 6 marca 2016 roku do świątyni parafialnej w Brzezinach zostały wprowadzone 
relikwie pierwszego stopnia błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Dokonał tego o. Mar-
cin Radomski, kapucyn z Nowego Miasta nad Pilicą, gdzie nowy patron spędził ostatnie lata 
swojego życia. Błogosławiony Honorat był charyzmatycznym kapucynem, który potrafił przy-
jąć cierpienia, które go nie omijały. Założył największą liczbę zgromadzeń zakonnych (głów-
nie bezhabitowych) w historii Kościoła. Należy do nich aż 8 sióstr pochodzących z parafii 
Brzeziny. Na uroczystość przybyła jedna z nich, s. Zofia Władyszewska, przełożona ze 
Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny wraz z trzema współ-
siostrami. Uroczystość wprowadzenia relikwii była okazją do dziękczynienia za dar licznych 
powołań zakonnych z parafii oraz czasem modlitwy w intencji kolejnych osób, które oddadzą 
swe życie na służbę Bogu. Relikwiarz bł. Honorata został ufundowany przez kapłanów i sio-
stry zakonne pochodzących z parafii Brzeziny, z okazji zeszłorocznego jubileuszu 575-lecia 
istnienia. Wprowadzenie relikwii rozpoczęło parafialne rekolekcje wielkopostne, które trwały 
do 8 marca. 
▪ 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 dziś o godz. 16.00. 
▪ Wszystkie osoby chętne dołączyć do członków Parafialnego Zespołu Caritas im. bł. Ber-
nardyny Jabłońskiej zapraszamy na spotkanie 14 marca o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej 
w Brzezinach  
▪ Zapraszamy młodych na „Herbatę z aureolą” w dniu 15 marca o godz. 18.10. Patronem 
spotkania będzie bł. Honorat Koźmiński. 
▪ Chorzy zgłoszeni do sakramentu namaszczenia chorych zostaną zaopatrzeni w czwartek 
17 marca od g. 9.00. 
▪ 18 marca przypada kolejne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Palmową. Z tej okazji w naszym kościele odbę-
dzie się IX Konkurs Palm Wielkanocnych organizowany przez Redakcję Pisma Parafialnego 
SANCTUS. Zachęcamy wszystkich do własnoręcznego przygotowywania palm. Na zwy-
cięzców czekają nagrody, a dla pozostałych upominki. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po 
mszy świętej o godz. 10.00. Poświęcenie palm na każdej mszy świętej. 
▪ 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 tym tygodniu przypada wspomnienie św. Józefa Oblubieńca NMP. Są to także imieniny 
naszego księdza proboszcza, któremu z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Święty Patron prowadzi po odpowiedzialnych ścieżkach kapłaństwa. Msza imienino-
wa dekanalna została odprawiona 7 marca. Zapraszamy także na kolejne 19 i 20 marca  
o godz. 16.00. 
▪ Dziś niedziela gospodarcza 
Tu es Petrus... 
153. Mikołaj II (6.XII.1058-27.VII.1061) Gerhard z Burgundii, biskup Florencji, typowany był 
przez Hildebranda na kandydata do tronu papieskiego, jednak rzymskie stronnictwo arysto-
kratyczne Tuskulańczyków po śmierci Stefana IX obrało papieżem swego kandydata, bisku-
pa Velletri, Benedykta X. Natomiast Mikołaja II wybrali kardynałowie 6 grudnia 1058 w Sie-
nie, ten zaś zwołał w styczniu 1059 w Sutri synod, który ogłosił wybór Benedykta X za nie-
ważny. Mikołaj II dążąc do kościelnej odnowy wydał surowe dekrety przeciwko i symonii  
i żądał od kapłanów, by żyli w celibacie. Uchwalił też dekret w sprawie wyboru papieża,  
w ten sposób, że kolegium kardynalskie urosło do rangi właściwego gremium wyborczego. 
Jego decyzje doprowadziły do zwołania synodu w Wormacji w roku 1061, na którym nie-
mieccy biskupi orzekli, iż sprawowanie urzędu przez papieża jest nieważne i nie obowiązu-
jące. Mikołaj zmarł 19 lub 27 lipca 1061. 

 

Boży człowiek… - bł. Artemides Zatti (15 marca) 
Artemides urodził się w Boretto, w prowincji 
Reggio Emilia, we Włoszech, w dniu 12 
października 1880 roku. Gdy miał 17 lat, ca-
ła rodzina wyemigrowała do Bahia Blanca w 
Argentynie, do wujka obiecującego pomoc  
w znalezieniu pracy. Artemides pomagał 
swemu proboszczowi, ks. Carlo Cayallemu, 
salezjaninowi, w pracach duszpasterskich, 
zwłaszcza zaś w opiece nad chorymi. Od 
niego otrzymał książkę o życiu św. Jana 
Bosko. Po jej przeczytaniu obudziło się  
w nim pragnienie zostania salezjaninem. 
Edukację zakonną rozpoczął w Bernal, koło 
Buenos Aires. Tam też przybył pewnego 
dnia młody salezjanin chory na gruźlicę. Ar-
temides zgłosił się do jego pielęgnacji.  
W niedługim czasie zakonnik zmarł, ale 
przebywanie przy łóżku chorego pozostawi-
ło swoje ślady. Artemides zachorował i mu-
siał przerwać studia. Lekarz poradził, aby 
wysłać chorego do domu leżącego wysoko 
w górach. Udał się na leczenie do domu sa-
lezjańskiego w Viedma (Rio Negro), gdzie 
Matce Bożej Nieustającej Pomocy złożył 

obietnicę, że całe swe życie poświęci trosce o chorych. Złożył śluby czasowe brata zakon-
nego w dniu 11 stycznia 1908 roku, a trzy lata później śluby wieczyste. Przez 40 lat praco-
wał z heroiczną gorliwością. Był kierownikiem szpitala św. Józefa, jednego z pierwszych  
w Patagonii, aptekarzem, asystentem na sali operacyjnej, pielęgniarzem, administratorem. 
Uważano go za prawdziwego "dobrego samarytanina". Odznaczał się ewangeliczną miło-
ścią, będącą świadectwem niezwykłej stałości w wierze, a także cierpliwością i ofiarnością. 
Nazywano go "krewnym wszystkich biedaków". Zmarł po długim, oddanym służbie Bogu i 
bliźnim życiu, w dniu 15 marca 1951 roku w Viedmie. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo 
bł. Artemidesa proszę daj nam Twą miłość, byśmy umieli kochać każdego człowieka. Amen. 

Intencja różańcowa na marzec 
Ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mo-
gły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku. 
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej 
wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła. 
Zamyśl się… 
„Miłość, w której kochamy Boga i 
sąsiada, jest najdoskonalszą z form 
przyjaźni”    /Św. Tomasz z Akwinu/ 

Uśmiech… 
- Baco, a co trzeba zrobić, jak się w górach spotka 
głodnego niedźwiedzia? 
- Nic nie musita robić, on już syćko za wos zrobi... 

Coś dla ducha… 
„O medytacji w raju”  

Podczas poobiedniej drzemki ucznia nawiedził sen. Śniło mu się, że znalazł się w raju. Ja-
kież było jego zdziwienie, kiedy ujrzał tam Mistrza wraz z pozostałymi uczniami. Wszyscy 
pogrążeni byli w medytacji. - Czy to ma być właśnie rajska nagroda? - wykrzyknął. - Prze-
cież dokładnie to samo robiliśmy na ziemi!  - Głupcze! - usłyszał głos - myślisz, że ci medy-
tujący, których widzisz są w raju? Wprost przeciwnie: raj jest w tych, którzy medytują.  
                                                                                                          /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


