
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Kazimierę Znój i zm. z rodz. Znojów, Gabrysiów i Baranów  
        2) + Agatę Nosek zam. brat Artur z rodziną  
1630 1) + Czesławę Machulską zam. sąsiedzi Baranowie  
        2) + Jana Zygadło od uczestników pogrzebu 
Wtorek 28.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Tadeusz Frankowicza, Józefa Miechowicza zam. brat Krzysztof  
2) + Mirosława Węgrzyna zam. Ela z rodziną. 
1630 1) + Józefa Mazura zam. koledzy i koleżanki syna z Kopalni Wapienia Morawica 
      2) + Zdzisława Kutę z int. mamy   
Środa 01.03 Środa Popielcowa  
800 msza św. 
1200 msza św. 
1600 1) + Ryszarda Zegadło zam. Dyrekcja Nauczycieli i Pracowników Zesp. Szkół Jana 
Pawła II  
       2) + Stanisława Kutę zam. koledzy synów  
1800 1) + Bernarda, Jana, Stefanię, Władysława Frankowiczów   
       2) + Jana Bedlę z int. dzieci i wnuków 
Czwartek 02.03 Dzień Powszedni  
1600 + Katarzynę, Józefa Wieczorków, Józefa Pabiana i zm. z rodziny Woźniaków i Wie-
czorków 
1630 + Stanisława Kutę zam. brat Henryk z żoną i dziećmi  
Piątek 03.03 Dzień Powszedni  
1600 + Helenę Wiejas (2 r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów i Zofię Pobocha z int. rodz 
1800 + Józefa Linka zam. córka z rodziną   
Sobota 04.03 Św. Kazimierza, królewicza (święto) 
1600 + Anastazję (10 r. śm.) i Stanisława Stachurów zam. rodzina  
1800 + Mariannę, Jana Cielątków, Edwarda Władyszewskiego, Tomasza Kubickiego   
Niedziela  05.03 I Niedziela Wielkiego Postu   
800 + Mariannę i Jana Kurtek zam. córki  
1000 + Wandę i Mieczysława Baran  
1200 + Józefa, Roberta, Annę, Stanisława Krawczyk, Jana, Genowefę Korba  
1600 Msza Święta za parafię  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
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VIII Niedziela Zwykła 
26 lutego 2016 r. Nr 14 (431) 

 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 49, 14-15 / 1 Kor 4, 1-5 
Ewangelia: Mt 6, 24-34  
„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nikt nie mo-
że dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym 
będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie słu-
żyć Bogu i Mamonie! Dlatego powiadam wam: Nie 
martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, 
ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż 
życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej 
niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: 
nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Oj-
ciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście 
ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może 
choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? 
A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się 
liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A 
powiadam wam: nawet Salomon w całym swym 
przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli 
więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca bę-

dzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie 
martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się 
przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że 
tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawie-
dliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy 
dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy». 
Kazanie espresso… 
„Roland Topor opowiada o robotniku, który zawsze pod koniec tygodnia wszystkie pienią-
dze wydawał na przejażdżkę dorożką ulicami miasta. W poniedziałek wracał do pracy za-
dowolony, że mógł zakosztować przyjemności zarezerwowanej dla bogatych. 
Można nie mieć niczego, a być przywiązanym do bogactwa, gdyż fascynuje ono także ludzi 
biednych. Jezus przestrzega, że trudno pogodzić sprawy materialne ze sprawami ducho-
wymi, bo człowiek nie może służyć dwom panom: Bogu i Mamonie. 
Turysta mówi do siedzącego na plaży rybaka: >>Niech pan łowi więcej, kupi kuter, zatrudni 
pracowników, otworzy fabrykę konserw!<<. >>Ale po co?<< >>Będziesz pan mógł siedzieć 
tutaj cały dzień i beztrosko wpatrywać się w morze!<< >>Ależ ja właśnie to robię!<<  

/ks. E. Burzyk/  
 
 

Wielki Post - czas umartwień i poświęceń 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy Janinę Kowalską 
z Nidy, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego 
× 01.03 - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 



 
 
 
 
 

A w parafii… 
▪ Tydzień temu nasza parafia otrzymała nowego patrona, jako przykład w drodze do nieba. 
Podczas uroczystej Eucharystii o godz. 10.00 s. Andrea Kubacka ze Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej z Jędrzejowa wprowadziła do 
kościoła relikwie pierwszego stopnia bł. Edmunda Bojanowskiego, wyznawcy. W orszaku 
procesyjnym szły także dzieci z Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” z Brze-
zin. To najmłodsi nieśli relikwiarz w kształcie Oka Opatrzności Bożej ufundowany przez 
członków Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Błogosławionemu Edmundowi bli-
skie były dzieci, szczególnie te, z terenów wiejskich, dla których zakładał ochronki. Umiło-
wanie prostego ludu, głoszenie Ewangelii, podejmowanie nowych dzieł miłosierdzia, wytrwa-
ła i ufna modlitwa charakteryzowały tego błogosławionego czasu rozbiorów. Ewenementem 
jest to, że jako osoba świecka założył żeńskie zgromadzenie.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
▪ 1 marca przypada Środa Popielcowa. Zapraszamy na msze święte z posypaniem głów 
popiołem o 8.00, 12.00, 16.00 i 18.00. Ten dzień rozpoczyna Wielki Post czyli czas przygo-
towań przed świętami wielkanocnymi. Pamiętajmy szczególnie w tym czasie o modlitwie, 
poście i jałmużnie. 
▪ Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki po mszy św. o 16.00 
dla dzieci i po mszy św. o 18.00 dla dorosłych, tradycyjna Droga Krzyżowa w niedzielę po 
sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00. 
▪ W środę 22 lutego w naszym kościele odbyła się uroczysta Eucharystia z licznym udzia-
łem harcerzy i zuchów z hufca Kielce Powiat. Nie zabrakło także pocztów sztandarowych. 
Młodzi spotkali się, by pomodlić się przy relikwiach bł. Wincentego Frelichowskiego.  

Modlitwa… 
Dobry Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo w Misjach Parafialnych. Użycz nam Twojej ła-
ski aby odnowa oblicza naszej parafii prowadziła do pojednania wszystkich z Tobą. Zachę-
ceni Twoimi słowami? ''proście a otrzymacie'', błagamy Cię o święte natchnienia, o dar 
skruchy i szczerą wolę poprawy. Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych, którzy do-
tąd opierają się Twojej łasce i dopomóż im do nawrócenia. Wszystkich nas zapal Duchem 
odwagi w zachęcaniu drugich do udziału w misjach parafialnych. Niech Duch Święty wspie-
ra misjonarza swym światłem, by słowo przez nich głoszone dawało zbawienny skutek.  
U stóp Twoich Matko Zbawiciela , Królowo naszych serc, składamy całą pracę misyjną w 
naszej parafii. Przyczyń się prosimy, do nawrócenia grzeszników, wzmocnij słabych i wąt-
piących, zbliż nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Praca umożliwia równocześnie rozwój społeczeństwa, utrzymanie rodziny a także jej sta-
bilność i płodność: <<oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie! Oglądaj dzieci 
twoich synów!” (Ps 128,5-6)>> W Księdze Przysłów ukazane jest również zadanie matki ro-
dziny, której praca opisana jest ze wszystkimi codziennymi szczegółami, pociągając po-
chwały męża i dzieci (por. Prz 31,10-31). Sam apostoł Paweł był dumny, że żył nie będąc 
ciężarem dla innych, bo pracował własnymi rękami i w ten sposób zapewniał sobie utrzy-
manie (por. Dz 18,3; 1 Kor 4,12;9;12.) Do tego stopnia był przekonany o konieczności pra-
cy, że ustanowił żelazną zasadę dla swoich wspólnot: „Kto nie pracuje niech też nie je!” (2 
Tes 3, 10; por. 1 Tes 4, 11) Mówiąc to rozumiemy, że bezrobocie i niepewność pracy stają 
się cierpieniem, jak zapisano w niewielkiej Księdze Rut i jak przypomina Jezus w przypo-
wieści o robotnikach zmuszonych, by siedzieć bezczynnie na wiejskim rynku (por. Mt 20,1-
16) lub czego On sam doświadczał choćby wówczas, gdy często był otoczony ludźmi nie-
szczęśliwymi i głodnymi. To właśnie przeżywa tragicznie społeczeństwo w wielu krajach,  
a ów brak źródeł pracy uderza w różny sposób w pokój ducha rodzin.                                        

/frag.: Adhortacja Apostolska „Amoris Laetitia” papieża Franciszka/  
 

 

Boży człowiek… - bł. Antonia z Florencji (29 lutego) 
Antonia urodziła się w 1401 r. we Florencji we Włoszech. 
Pochodziła ze znakomitej, szlacheckiej rodziny. Mając 15 
lat wyszła za mąż i urodziła syna. Wkrótce niestety 
owdowiała. Jej drugie małżeństwo też nie trwało długo, 
bo wkrótce po ślubie jej drugi mąż zmarł. Uznała wtedy, 
że nie dla niej życie małżeńskie. Zajęła się więc wycho-
waniem syna; gdy się usamodzielnił, wstąpiła do fran-
ciszkańskich tercjarek regularnych. Była przełożoną 
klasztoru w Foligno. Spotkała tam bł. Angeliną Marscia-
no, przełożoną żeńskich klasztorów opartych na regule III 
Zakonu Franciszkańskiego. W 1447 r., za radą św. Jana 
Kapistrana, który był jej spowiednikiem, założyła w Akwili 
klasztor klarysek z zaostrzoną regułą, nazwany z czasem 
imieniem św. Klary Ubogiej. Szybko wstąpiło do niego 
wiele dziewcząt z okolicy. Antonia zarządzała tym klasz-
torem przez siedem lat, aż do swojej śmierci. Cierpienia  

i przeciwności znosiła z podziwu godną cierpliwością i pokorą. Kłopotów nastręczali jej syn  
i rodzice, nękały ją też różne choroby. Zdarzały się nieporozumienia z franciszkanami spo-
wodowane tym, że - podobnie jak św. Jan Kapistran - Antonia była propagatorką zreformo-
wanego życia zakonnego, bliskiego pierwotnej regule. Dawała przykład dobrych obyczajów, 
posłuszeństwa i ubóstwa. Jej biografowie podają, że miała charyzmat wpadania w zachwyt 
nad wielkością Boga, miewała widzenia mistyczne i lewitowała. Zmarła 29 lutego 1472 r. 
Beatyfikował ją papież bł. Pius IX w 1847 r. Modlitwa. Panie daj nam, za przykładem bł. An-
tonii zachwycać się Twoim pięknem i miłością oraz dążyć do spotkania z Tobą w niebie. 

Tu es Petrus... 
204. Innocenty VII (17.X.1404-6.XI.1406) Cosma de Migliorati, ur. 1336 w Neapolu, arcybi-
skup Bolonii, od 1389 kardynał-prezbiter. Przed swoim wyborem musiał przyrzec, że będzie 
dążył do zjednoczenia Kościoła. Po wyborze odrzucił jednak propozycje zjednoczenia, które 
wysunął Benedykt XIII. Na skutek niepokojów w Rzymie papież zmuszony był uciec do Vi-
terbo, a do Rzymu powrócił dopiero w roku 1406. Innocenty zasłużył się jako reorganizator 
rzymskiego uniwersytetu.  

Zamyśl się… 
„Nad stracony 
czas nic bardziej 
nie boli.”  
       /Michał Anioł/ 

Uśmiech 
Do furty raniutko dzwoni jakiś pijak i chce koniecznie dostać się do 
środka. - Do kogo pan chce? - pyta furtianka - Do Pana Boga - padła 
odpowiedź. - Tu nie ma żadnego Pana Boga - odparła zdesperowana 
obrończyni zakonnych progów. 

Coś dla ducha… 
„Licz swoje błogosławieństwa”  

Wielu ludzi jest rozczarowanych sposobem w jaki rodzice ich wychowywali. Niektórzy przez 
całe życie próbują naprawić błędy dzieciństwa. Inni głęboko w sobie skrywają gorycz i żal do 
swoich rodziców. Wzywam cię do  bycia nowym stworzeniem. Jeżeli ciągle walczysz z błę-
dami, które rodzice popełnili w twoim wychowaniu, oto co ci proponuję. Po pierwsze, zrób li-
stę wszystkich dobrych rzeczy, które zrobili twoi rodzice, i podziękuj im za to. Później zrób 
listę rzeczy, które uczynili źle. Weź tę listę błędów i oddaj ją w modlitwie Mnie, lub też po-
módl się nad nią z przyjacielem lub księdzem. Następnie spal >>złą<< listę i wybierz prze-
mianę. Nawet jeżeli czujesz, że nie otrzymałeś od rodziców żadnego błogosławieństwa, to 
gdy przebaczysz im, Ja cię pobłogosławię uwolnieniem od żalu, urazy i goryczy. Twoja Na-
dzieja Uzdrowienia, Bóg.                                                                           /Andy Cloninger/ 

 


