
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 20.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Mariannę (r. śm.), Władysławę Zychowiczów i zm. z rodziny Pędzików i Zy-
chowiczów 
        2) + Stanisława Kutę z int. rodziny    
1630 1) + Katarzynę, Antoniego, Zdzisława i Kazimierę Wierzbickich 
        2) + Zdzisława Kutę zam. brat Henryk z rodziną  
Wtorek 21.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Marię, Józefę, Władysława Więcków  
        2) + Agatę Nosek zam. mąż z rodziną  
1630 + Henryka (2 r. śm.), Genowefę Ślusarczyk (20 r. śm.) i Mirosława Cerazego zam. ro-
dzina  
Środa 22.02 Katedry Św. Piotra Apostoła (święto) 
1600 1) + Edwarda i Bronisławę Wieczorek  
        2) W int. harcerzy hufca Kielce Powiat 
1630 + Przemysława Rozparę (1 r. śm.) z int. rodziny   
Czwartek 23.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Józefa Mazura zam. przyjaciele ze wspólnoty  
        2) + Stanisława Kutę zam. brat Tadeusz z rodziną  
1630 1) + Mirosława Cerazego (13 r. śm.), Genowefę i Henryka Ślusarczyków  
        2) + Jana Bedlę od uczestników pogrzebu 
Piątek 24.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Władysława (29 r. śm.) i Marię Frankowicz i zm. z rodz. Łysaków z int. Łysaków  
        2) + Agatę Nosek zam. rodzice   
1630 1) + Stanisławę Sabat (r. śm) z int. rodz.  
        2) +Zdzisława Kutę od uczestników pogrzebu 
Sobota 25.02 Dzień Powszedni 
1600 + Franciszkę, Józefa Kasperków zam. córka Genowefa 
1630 + Czesławę Machulską zam. kółko Różańcowe bł. Bronisławy z Nidy   
Niedziela  26.02 VIII Niedziela Zwykła  
800 + Ryszarda, Stanisława, Mariana Bigaja, Franciszka, Władysława Sołtysa, Helenę Py-
tlik i Czesława Fijałek  
1000 + Józefa Łukasiewicza (7 r. śm.), Jerzego Piotrowskiego, Jana Knapa zam. rodzina  
1200 Chrzty: Szymon Wojciech, Izabela, Emilia, Maciej Piotr  
1600 Msza święta za parafię 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 

nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
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VII Niedziela Zwykła 
19 lutego 2017 r. Nr 13 (430) 

 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Kpł 19, 1-2. 17-18/  1 Kor 3, 16-23 
Ewangelia:  Mt 5, 38-48  
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słysze-
liście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za 
ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie opo-
ru złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy po-
liczek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce 
prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, od-
stąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 
tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto 
cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce 
pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedzia-
no: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nie-
przyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja 
wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół 

i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który 
jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On 
zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy 
was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdra-
wiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». 
Kazanie espresso… 
„Arthur Miller uważał, że życie jest niekończącą się walką, jednak nigdy nie dojdziemy do 
tego, aby wszystko było jak należy: >>Jest to walka przypominająca tę, którą musi stoczyć 
każda roślina, aby znaleźć własny sposób pięcia się do góry. Często się to nie udaje. A jed-
nak nie jest to całkowita porażka, jeśli płynie z niej jakiś rodzaj oświecenia<<. 
Powyższy cytat można odnieść również do życia religijnego czy duchowego, gdzie owa 
walka jest jeszcze trudniejsza. Zdecydowane słowa Jezusa dotyczące miłości i postawy 
wobec nieprzyjaciół wydają się niedoścignionym ideałem. Podsumowując swoją wypo-
wiedź, Jezus wzywa swoich uczniów do doskonałości - na wzór samego Boga. 
Ksiądz Olgierd Nassalski twierdzi, że na drodze ku świętości jest ten, kto godzina po godzi-
nie uczciwie realizuje swoje życie, walcząc o dobro w sobie: >>Gdy potyka się, gdy błądzi, 
zaraz wstaje, powraca na szlak. Choć Boga nie widzi, choć często nie odczuwa Jego obec-
ności, wierzy, że jest z nim Chrystus. Szuka Jego towarzystwa. Wiele od siebie wyma-
ga<<.”                                                                                                                 /ks. E. Burzyk/ 

 
 

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, 
Opiekunie Dzieci – módl się za nami! 

 
 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy Jana Bedlę z Ko-
wali, Zdzisława Kutę z Brzezin i Jan Zygadło z Podwola, którzy odeszli do domu 
Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 
 



 
 
 

A w parafii… 
▪ Dziś o godz. 10.00 do naszej świątyni parafialnej zostaną wprowadzone relikwie bł. Ed-
munda Bojanowskiego. Życie i misję nowego patrona przybliżają nam siostry służebniczki  
z Jędrzejowa.  
▪ W czwartek 23 lutego przypada wspomnienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. 
Zapraszamy na msze św. z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ W piątek 24 lutego o godz. 18.00 zapraszamy młodych na kolejną „Herbatę z aureolą”, 
której patronował będzie bł. Edmund. Spotkanie w Świetlicy przy Fontannie. 
▪ Za tydzień w naszej parafii będziemy gościć ks. Jana Jagiełkę, który przybliży nam sens  
i wartość Misji Świętych. 
▪ Dziś w Kościele akademickim Jana Pawła II gości wspólnota „Armia Dzieci” z Lublina. 
Dzieło uwielbienia oraz modlitwa za chorych to charyzmaty, którymi posługuje grupa, 
zwłaszcza wobec rodzin. O godz. 17.00 konferencja i uwielbienie oraz Msza św. o godz. 
18.30 z modlitwą za chorych. Zapraszamy do udziału. 
▪ 25 lutego 2017 r. w TAURON Arenie w Krakowie odbędzie się premiera pierwszego pol-
skiego musicalu poświęconego życiu Jana Pawła II. Musical „Karol" to wielkie widowisko ta-
neczne, aktorskie i wokalne, stworzone na podstawie biografii Karola Wojtyły. 

Komunikat Biskupa Kieleckiego 
Drodzy Diecezjanie! W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50 Tydzień Modlitw o Trzeź-
wość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wyna-
gradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy 
Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi: Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodzi-
ny, Kościoła, państwa i samorządu. Jest on szansą na zjednoczenie działań wszystkich Po-
laków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg 
Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa. Wy-
jątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Niech nasza po-
stawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, przyniesie błogosławione owoce 
dla Kościoła i całej naszej ojczyzny. Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa 
Wasz Biskup † Jan Piotrowski 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Watykańska żandarmeria prowadzi postępowanie w sprawie rozsyłania przez internet fał-
szywych numerów dziennika “L’Osservatore Romano" - podała Ansa. Dystrybucja ta uwa-
żana jest za kolejny krok wymierzony we Franciszka, po rozlepieniu antypapieskich plaka-
tów. Na pierwszej stronie podrobionego numeru watykańskiej gazety, przygotowanego  
w wersji elektronicznej i rozesłanego do niektórych kardynałów i innych dostojników Kościo-
ła, widnieje nagłówek "Odpowiedział" oraz zdjęcie papieża. Watykaniści podkreślają, że to 
jasne nawiązanie do zastrzeżeń zgłoszonych przez część konserwatywnej hierarchii do pa-
pieskiej adhortacji "Amoris laetitia", wydanej po dwóch synodach biskupów na temat rodzi-
ny. Przeciwnicy tego dokumentu, wśród nich czterech kardynałów, domagają się od Fran-
ciszka korekty tekstu we fragmentach dotyczących przede wszystkim kwestii ewentualnego 
dostępu osób rozwiedzionych i będących w nowych związkach do komunii. Hierarchowie 
konserwatyści zarzucają papieżowi, że wywołał zamęt wśród wiernych i może doprowadzić 
do odejścia od nauczania Kościoła na temat nierozerwalności małżeństwa. Watykan odpo-
wiedział już wcześniej, że nie będzie żadnej korekty dokumentu. Kilka dni wcześniej w 
Rzymie rozlepiono około 200 plakatów krytycznych pod adresem Franciszka i linii jego pon-
tyfikatu. Nieznani autorzy tej inicjatywy zarzucili papieżowi w zamieszczonym pod jego zdję-
ciem tekście, że wprowadził "zarząd komisaryczny w kongregacjach", usunął księży, spra-
wił, że "poleciały głowy w Zakonie Kawalerów Maltańskich", oraz że "ignoruje kardynałów". 
Inicjatywę tę wiąże się ze środowiskami konserwatywnymi. Włoska policja prowadzi docho-
dzenie w sprawie plakatów, by ustalić, kto je rozlepił. Uznano je za nielegalne.” /za deon.pl/ 

 

 

Boży człowiek… - św. Eleuteriusz (20 lutego) 
Eleuteriusz jako młody chłopiec był towarzyszem zabaw św. Medarda, 
który miał mu przepowiedzieć, że zostanie biskupem. Proroctwo speł-
niło się po latach: Eleuteriusz został biskupem w Tournai, w Belgii. 
Tak się złożyło, że i św. Medard został biskupem w Noyon, by po 
śmierci przyjaciela, Eleuteriusza, objąć po nim biskupstwo w Tournai. 
Nad grobem św. Medarda wystawiono w latach późniejszych słynne  
w Europie opactwo benedyktyńskie (w Soisson). Eleuteriusz swoją 
gorliwością pasterską zjednał sobie wielu przyjaciół i zwolenników. 
Miał jednak także i swoich zaciekłych wrogów. Po kilku nieudanych 
zamachach padł wreszcie z ich ręki 20 lutego 532 roku. Bywa jednak 
czczony nie jako męczennik, ale jako wyznawca. Jego ciało spoczywa 
w pięknym grobowcu katedry w Tournai. Jest uważany za patrona 
Flandrii. Modlitwa. Boże w Trójcy Jedyny za przykładem św. Eleute-
riusza ucz nas odkrywać swoje powołanie i iść za jego głosem każde-
go dnia na nowo. Amen. 

Tu es Petrus... 
203. Bonifacy IX (2.XI.1389-1.X.1404) Pietro Tomacelli z Neapolu, urodzony około 1350, 
został w roku 1385 kardynałem-prezbiterem. W czasie wielkiej schizmy zachodniej był już  
w tym czasie jeden papież Klemens VII, wybrany jako antypapież. Bonifacy IX został wybra-
ny na papieża 2 listopada 1389 w Rzymie. Udało się przywrócić władzę papieską w Rzymie 
i w państwie kościelnym, ale nie udało się zakończyć schizmy. Z jego polecenia odrestau-
rowano w Rzymie Zamek św. Anioła, a także ufortyfikowano tereny wokół Watykanu i Kapi-
tolu. Pontyfikat Bonifacego charakteryzował się zarówno bezgranicznym nepotyzmem, jak  
i brakiem gotowości do zlikwidowania schizmy. Pertraktacje w tej sprawie z następcą anty-
papieża Klemensa VII, Benedyktem XIII, Bonifacy odrzucił i nie przyjął również propozycji 
tego ostatniego, by spotkać się osobiście. 

Modlitwa… 
Proszę Cię, Boże dobry i łaskawy, za tych, którzy mnie miłują w Tobie, i za tych, których ja 
miłuję w Tobie. Kochaj ich wszystkich, o Źródło Miłości, bo Ty dajesz im i mnie łaskę miło-
wania. Spraw, aby i oni z całego serca byli wierni Tobie. Niech mówią i czynią tylko to, co 
się Tobie podoba i jest dla ich dobra. I Ty, Panie, czyń dla nich i w nich to, co może być im 
pożyteczne wedle Twojej woli. Niech będą zawsze w Twojej opiece, aż dojdą kiedyś do 
chwały i do wiecznego bezpieczeństwa w Tobie. Amen.               /Św. Anzelm z Canterbury/ 

Zamyśl się… 
„Pamiętajcie, że nie jesteśmy z tej ziemi. 
Mamy tu misje do spełnienia: zbawienie 
duszy i danie wszystkim dobrego przy-
kładu.”                                    /Św. o. Pio/ 

Uśmiech… 
Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy 
uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach. Wojtyła 
uśmiechnął się i odparł: - Co nie uchodzi kardy-
nałowi, to źle jeździć na nartach! 

Coś dla ducha… 
„Do Grobu”  

„Moje dziecko!. Cokolwiek weźmiesz do grobu i położysz u stóp Jezusa, umrze. Zmar-
twychwstanie do nowej tożsamości i otrzyma nowy porządek w nowym tobie. To jednak, 
czego nie przyniesiesz do grobu i nie położysz przed Jezusem, nie umrze i nadal będzie 
miało udział w twoim życiu. Chcąc być całkowicie nowym stworzeniem musisz przynieść do 
grobu wszystko. Zrób to przez modlitwę i skruchę. Pozwól, aby stary człowiek umarł z Jezu-
sem przez Jego ofiarę. Złóż wszystko do grobu i rozpocznij nowe życie. Twój Odkupiciel, 
Bóg.”                                                                                                               /Andy Cloninger/ 

 


