
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 30.01 Dzień Powszedni  - Relikwie bł. Bronisława  
1600 + Genowefę (2 r. śm.) i Stanisława Malickich zm. z rodz. Malickich i Woźniaków 
1630 + Teresę Litwin (8 r. śm.), Stefana, Annę Litwin i Agnieszkę Ślizankiewicz   
Wtorek 31.01 Św. Jana Bosko, prezbitera (wsp. obowiązkowe)   
1600 + Stefanię (r. śm.) Jana, Tadeusza, Anielę Kruk, Stanisławę, Józefa Korbanów   
1630 + Jana, Stefanię, Jacentego, Józefę Znojków  
Środa 01.02 Dzień Powszedni   
1600 + Stanisława Sołtysa (1 r. śm.) zam. żona z rodziną 
1630 + Genowefę, Stanisława Malickich  
Czwartek 02.02 Ofiarowanie Pańskie (święto)  
800 + Mariana i Mariannę Piotrowskich (17 r. śm.) 
1200 + Mariannę Domagałę (2 r. śm.) zam. rodzina 
1600 + Mariannę, Jana, Stefana Domagałów, Mariannę, Władysława Frankowiczów z int. 
rodziny 
1800 + Genowefę, Edwarda, Stanisława Biesagów i Ryszarda Zegadło zam. rodzina 
Piątek 03.02 Dzień Powszedni  
1600 + Stanisława Kopacza (10 r. śm.), Genowefę i Władysława Metryków 
1800 +Mikołaja, Katarzynę i Edwarda Brzozów z int. rodziny 
Sobota 04.02 Dzień Powszedni 
1600 + Jerzego Dziergwę 
1800  w 18 rocznicę urodzin Konrada Siwka o Boże bł. i opiekę Matki Bożej 
Niedziela  05.02 V Niedziela Zwykła  
800 1) za siostry żywe  i zmarłe z Koła Różańcowego św. s. Faustyny z Brzezin (od strony 
Radkowic) 
    2) + Ignacego, Marię Madyś, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów 
1000  + Henryka Ślusarczyka (2 r. śm.) 
1200 + za parafię 
1600 + za Henrykę Radek (2 r. śm.) 
 
 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     So 2, 3; 3, 12-13 /1 Kor 1, 26-31 
Ewangelia:  Mt 5, 1-12a 
„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, 
przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył 
usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubo-
dzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo nie-
bieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni 
na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy 
łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni mi-
łosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, al-
bowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani sy-
nami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześla-
dowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy 
wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu 
mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się  
i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w nie-
bie».” 
Kazanie espresso… 
„John Bertram Philips tak sparafrazował treść Błogo-
sławieństw: >>Szczęśliwi przebojowi, bo dobrze się 
ustawią. Szczęśliwi twardziele, bo nic ich nie rani. 
Szczęśliwi, którzy narzekają, bo w końcu postawią na 

swoim. Szczęśliwi zmanierowani, bo nie przejmują się swoimi grzechami. Szczęśliwi gnębi-
ciele, bo osiągają pożądane wyniki. Szczęśliwi znający się na rzeczy, bo wiedzą, jak sobie 
poradzić. Szczęśliwi wichrzyciele, bo inni zwracają na nich uwagę.<< . 
Można by się zgodzić, że powyższe >>błogosławieństwa<< wyrażają dążenie - ideał ludzi 
tkwiących głęboko w strukturach i prawach świata materialnego, królestwa tego świata. Już 
jednak sprawą bardzo wątpliwą jest to, czy opisane wyżej postawy rzeczywiście dają lu-
dziom prawdziwe szczęście i spełnienie. 
Profesor Ruut Veenhoven twierdzi, że ani wysoki iloraz inteligencji, ani elitarne wykształce-
nie ani młodość nie gwarantują szczęścia. Szczęście nie zależy od stanu materialnego, ale 
od tego, jak bardzo lubimy własne życie i rolę, którą w nim aktywnie odgrywamy.”  

/ks. E. Burzyk/ 
 

Panie, Tyś naszym światłem! 
 
 
 
 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Halinę Pauli  
z Kielc, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †  

Extra… 
× 02.02 - Dzień Handlowca 
× 02.02 - Światowy Dzień Mokradeł 
 
 



 

A w parafii… 
▪ 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego. Tego dnia tradycyjnie na wszystkich 
mszach odbędzie się poświęcenie gromnic. Na mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się po-
święcenie świec dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. Tego dnia przypada Dzień 
Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy o modlitwie za osoby pochodzące z naszej parafii, któ-
re poszły za głosem powołania na służbę Panu. 
▪ 30 stycznia przypada wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza, zapraszamy na msze św. 
z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
▪ Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za hojność w trakcie wizyty duszpasterskiej. 
W tym roku ofiary na kościół łącznie wyniosły 90 500 zł. 

Sprawozdanie PZC im. bł. Bernardyny Jabłońskiej za rok 2016 
Przeprowadzone do tej pory akcje:  
- Zbiórka żywności na Wielkanoc – wydano podopiecznym 10 pa-
czek żywnościowych; 
- Słodka Niedziela Miłosierdzia - Zespół Caritas rozprowadził 
wśród parafian kremówki papieskie. Pieniądze z akcji (600 zł) po-
służyły jako dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin ubogich z 
naszej parafii; 
- Dzień Dziecka –dziesięcioro dzieci otrzymało paczki ze słody-
czami, zabawki i książki;  
- Festyn rodzinny – Caritas rozprowadzał wśród zagranicznych gości i wolontariuszy gofry; 
- Świętych malowanie – Zespół Caritas był współorganizatorem konkursu. Ufundował piórni-
ki, puzzle i słodycze wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie;  
- Zbiórka żywności na Boże Narodzenie – PZC zebrał prawie 312 kg żywności, wydano po-
dopiecznym 7 paczek żywnościowych.  
- Paczki świąteczne dla osób chorych – w niedzielę poprzedzającą Święta Bożego naro-
dzenia, ksiądz proboszcz wraz z wolontariuszem PZC odwiedzili 16 chorych naszej parafii, 
złożyli życzenia świąteczne i przekazali upominki.  
Ponadto: 
* Zespół Caritas ma pod swą opieką 27 rodzin z parafii Brzeziny; 
* Każdy wolontariusz opiekuje się co najmniej jedną rodziną;  
* PZC jest zaangażowany w dystrybucję żywności unijnej a także w pomoc doraźną osobom 
potrzebującym;  
* Na bieżąco rozprowadzana jest odzież i żywność wśród potrzebujących;  
* Zespół Caritas opiekuje się terenem przy parkingu kościelnym. Zostały posadzone koso-
drzewiny, jałowce i juki. 
* Do skarbony Caritas, stojącej w kościele zebrano 273 zł.  
Wszystkim darczyńcom, sponsorom i osobom wspierającym PZC, serdecznie dziękujemy. 
Nr konta PZC w Brzezinach: Bank Spółdzielczy 67 84930004 0070 0205 4104 0006  
Zapraszamy do polubienia na Facebooku strony Parafialny Zespół Caritas w Brzezinach, 
gdzie na bieżąco publikujemy nasze akcje i ogłoszenia. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Ten, kto w wierze daje się prowadzić Duchowi Świętemu, staje się zdolny, by rozeznać  
w każdym zdarzeniu to, co dzieje się między Bogiem a ludzkością, rozpoznając, że On sam, 
w dramatycznej scenerii tego świata, tworzy fabułę historii zbawienia. Nić, którą tkana jest ta 
święta historia, stanowi nadzieja, a tkaczem jest nie kto inny jak Duch Pocieszyciel. 
(…)Także dzisiaj Duch Święty zasiewa w nas pragnienie królestwa przez wiele żywych «ka-
nałów», przez ludzi, którzy pozwalają, by Dobra Nowina prowadziła ich przez dramat historii 
i są jak latarnie morskie w mroku tego świata, które oświetlają szlak i otwierają nowe drogi 
ufności i nadziei”                                                                                        /papież Franciszek/  

 

 

Boży człowiek… - św. Sulpicjusz Sewer (29 stycznia) 
Sulpicjusz pochodził ze znakomitej rodziny w Akwitanii. Od 
wczesnej młodości wyróżniał się wielką wrażliwością na ludz-
ką niedolę. Dlatego majątek, którym po rodzicach rozporzą-
dzał, przeznaczył na wspieranie ubogich. Budował także świą-
tynie ku chwale Bożej. Przez pewien czas piastował wysoki 
urząd na dworze króla Galii, Gontrana. Dzięki poparciu tego 
króla obrał stan duchowny i został wybrany na arcybiskupa 
Bourges. Jako metropolita wyróżniał się niezwykłą gorliwością 
duszpasterską. Niestrudzenie głosił słowo Boże, dbał o po-
ziom moralny i odpowiednie wykształcenie swojego kleru. Był 
doskonałym administratorem. Wszystkim zaś dawał przykład 
swoim życiem chrześcijańskim. Ze swoimi kapłanami prowa-
dził życie wspólne jak w zakonie. Zdobył sobie tak wielką po-
wagę, że zapraszano go jako rozjemcę w sprawach pomiędzy 
poszczególnymi biskupami i władzą świecką. Zwołał synody 
do Macon (585) i do Clermont d'Alvernia. Pełen zasług oddał 
Bogu ducha w roku 591. Modlitwa. Panie Wszechświata za 
przykładem św. Sulpicjusza naucz nas, że dobra tego świata 
są przechodnie i mamy troszczyć się o dobra wieczne. Amen. 

Tu es Petrus... 
201.  Grzegorz XI (30.XII.1370-26/27.III.1378) Pierre Roger de Beaufort, ur. 1329 w Limo-
ges, był bratankiem Klemensa VI, przezeń mianowanym kardynałem-diakonem. Na usilne 
prośby św. Brygidy szwedzkiej, a zwłaszcza św. Katarzyny z Sieny, w 1376 r. mimo silnego 
sprzeciwu króla francuskiego opuścił wraz z 13 kardynałami Awinion i uroczyście wkroczył 
do Rzymu. W styczniu 1377 zakończyło się też przenoszenie do Rzymu Kurii. Grzegorz XI 
był ostatnim papieżem francuskim. 

Zamyśl się… 
„Wystarczy przypomnieć młodym, że 
świat istniał już przed nimi, a starym - 
że świat będzie istniał nawet po nich.  
I wszystko będzie na swoim miejscu.”   
                        /Św. Jan XXIII – papież/ 

Uśmiech 
Mama poszła z dziećmi na plażę. Jej 4 letni synek 
zauważył martwą mewę. - Mamo, co sie stalo  
z tym ptakiem? - Umarł i poszedł do nieba - odpo-
wiedziala mama Dziecko pomyslalo chwile i pyta: 
- A Bóg go wyrzucił z powrotem na ziemię? 

Coś dla ducha… 
„Dające Serce”  

„We wszystkim pokazałem wam, że (…) trzeba (…) pamiętać o słowach Pana Jezusa, które 
On sam wypowiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” – Moje dziecko! 
Chcę abyś doświadczył wolności pochodzącej z ofiarowania tego, co posiadasz, dla dobra 
Mojego Królestwa, I tak wszystko, co posiadasz, jest już Moje. Jeżeli będziesz żył w błęd-
nym przekonaniu, że jesteś właścicielem wszystkiego, co włożyłem w twoje ręcę, twoje ser-
ce, stanie się zachłanne. Wówczas opanuje cię trwoga o to, że możesz coś stracić, staniesz 
się podejrzliwy. Tak osiągniesz stan niewolnictwa wobec tego, co posiadasz. Nigdy nie bę-
dziesz zadowolony i zawsze będziesz chciał więcej. Ustanowiłem dawanie jako sposób 
przezwyciężania zaborczości. Czy naprawdę myślisz, że potrzebuję pieniędzy? Mam 
wszystko. Chcę, abyś przez dawanie stał się błogosławionym. Nie mówię o doktrynie: „Da-
waj, a otrzymasz dużo pieniędzy”. Mówię o byciu błogosławionym z wolnym sercem, które 
szuka sposobów błogosławienia innym i budowania Mojego królestwa. Postępuj mądrze  
z tym, co ci dałem, i dla Mnie zrezygnuj ze swojej własności. Tak staniesz się naprawdę 
wolny. Władca Wszystkiego > Bóg”                                                                /Andy Cloninger/ 

 


