
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 29.01 Dzień Powszedni  
1600 1) + Genowefę i Stanisława Malickich  
        2) + Annę i Jana Jędrochów   

Wtorek 30.01 Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. BRONISŁAWA  
1600 1) + Henryka i Irenę zam. syn z rodziną  
        2) + Teresę (9 r. śm.) Stefana, Annę Litwinów i Agnieszkę Ślizankiewicz   
Środa 31.01 Dzień Powszedni   
1600 + Jana i Stefanię Znojek  
1630 + Juliana Śmietanę z int. córki Elżbiety  
Czwartek 01.02 Dzień Powszedni  
1600 + Mieczysława, Irenę, Jerzego Gruszczyńskich zam. rodz.  
1800  + Mariannę Domagała (r. śm.)   
Piątek 02.02 Dzień Powszedni  
800 + Mariana Piotrowskiego (r. śm.), Edwarda Władyszewskiego i Ryszarda Barana  
1200 + Genowefę, Edwarda, Stanisława Biesagów, Ryszarda Zegadło  
1600 W 18 r. ur. Norberta Lużyńskiego o Boże bł. w dorosłym życiu..    
1800 O pokój wieczny dla zmarłych i błogosławieństwo Boże dla żywych księży i sióstr za-
konnych pochodzących z parafii Brzeziny z int. parafian   
Sobota 03.02 Dzień Powszedni  
1600 O Boże bł. i opiekę MB dla Katarzyny i Dariusza z okazji 20 r. ślubu oraz Aleksandry 
i Pawła z okazji 10 r. ślubu  
1800 W 30 r. ślubu Jolanty i Stanisława   
Niedziela  04.02 XXIII Niedziela Zwykła 
800 + Henryka Ślusarczyka (3 r. śm.)  
1000 + Bolesława Stachurskiego (15 r. śm.) zam. syn Marian z rodziną  
1200 1) Msza Święta za parafię  
         2) W intencji rodzin z Brzezin ul. Chęcińska przyjmujących Relikwie Krzyża Św. 
1600 + Henrykę Radek (3 r. śm.)  
 

 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
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 IV Niedziela Zwykła 
28 stycznia 2018 r. Nr 9 (479) 

 

 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Pwt 18, 15-20 / 1 Kor 7, 32-35         Ewangelia: Mk 1, 21-28 
«W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego 
nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był wła-
śnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 
«Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto 
jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wte-
dy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszy-
scy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. 
Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść  
o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej». 

Kazanie espresso… 
„Jeśli w synagodze - w domu modlitwy Żydów - mógł być, jako uczestnik nabożeństwa, 
człowiek pozostający we władaniu zła, to może być również w Kościele, we wspólnocie eu-
charystycznej. 
Świętość miejsca i duch modlitwy nie zawsze gwarantują świętość uczestników. Ludzie po-
zostający we władaniu zła mogą być w zgromadzeniu świętym, jak kąkol może róść  
w pszenicy. 
Nawet do Wieczernika diabeł wszedł w sercu Judasza.”                                  /ks. E. Staniek/ 
 

Bo moje oczy ujrzały zbawienie Twe! 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Zofię Gawęc-
ką z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
× 02.02 - Dzień Handlowca 
 



A w parafii… 
▪ W niedzielę 21 stycznia 2018 roku do Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach zo-
stały wprowadzone relikwie bł. Władysława Bukowińskiego, prezbitera. Dzień wcześniej 
wieczorem w Świetlicy Wiejskiej "Przy fontannie" odbył się seans filmu "Człowiek Boga" 
przybliżający życie i działalność bł. Władysława. Po nim odbyło się spotkanie z postulatorem 
procesu beatyfikacyjnego, ks. Janem Nowakiem. Opowiedział ciekawostki z życia patrona 
oraz przybliżył pracę misyjną w Kazachstanie. Spotkanie zakończyło się małym poczęstun-
kiem. Wprowadzenie relikwii bł. Władysława do kościoła w Brzezinach odbyło się w niedzie-
lę podczas mszy świętej o godz. 10.00. Uroczystości przewodniczył Biskup Zamojsko-
Lubaczowski Marian Rojek, który gościł w parafii. Przypomniał wszystkim, że święci są po 
to, by ich naśladować. Relikwie nowego patrona zostały umieszczone w posrebrzonym reli-
kwiarzu ufundowanym przez rodzinę z Brzezin. Znalazły się na nim wyrzeźbione sceny z ła-
grów i więzień, oplecione drutem kolczastym w kształcie różańca. Homilię na Eucharystii 
wygłosił ks. dr Jan Nowak. Przypomniał w niej o dziękczynieniu za wszystko, co w życiu 
otrzymujemy. Taką postawę przejawiał bł. Władysław, który w każdej sytuacji uważał, że 
znajduje się w odpowiednim miejscu. Umiał docenić wszystko, co go spotykało oraz posłu-
giwać dla chwały Bożej nawet łagrach i więzieniach. Oprawę liturgii przygotowała młodzież z 
parafii. W trakcie modlitwy wiernych przez wstawiennictwo nowego patrona modlono się 
m.in. o jedność chrześcijan oraz ludzi prześladowanych za swoją wiarę. W trakcie niedziel-
nych eucharystii była możliwość wpisania się w Księgę Modlitw w intencji kanonizacji bł. 
Władysława. Na zakończenie mszy odbyło się ucałowanie relikwii, a każdy wierny otrzymał 
pamiątkowy obrazek. 
▪ W parafii zakończyła się wizyta duszpasterska. Bóg zapłać wszystkim za gościnność i hoj-
ne ofiary. 
▪ We wtorek przypada wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza, zapraszamy na msze św.  
z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Za tydzień Niedzie-
la adoracyjna – zmiana tajemnic różańcowych. Po mszy św. o 10.00 spotkanie zelatorek. 
▪ W piątek Święto Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej. Zapraszamy na msze św.  
o godz. 8.00, 12.00, 16.00 i 18.00. Poświęcenie gromnic na wszystkich mszach. Tego dnia 
przypada Dzień Życia Konsekrowanego, ofiara zbierana jest na zakony kontemplacyjne. 
▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza osoby pobierające żywność unijną na Warsztaty Kuli-
narne oraz Edukacji Ekonomicznej, które odbędą się w sobotę 17.02.2018 o godz. 14.00  
w „Świetlicy przy fontannie” w Brzezinach. Zapisy wg rejonizacji w GOPS w Morawicy i Sit-
kówce Nowiny. 
▪ Zapraszamy na pielgrzymkę parafialną do Góry Kalwarii, Siedlec i Pratulina w dniu 26 lu-
tego (poniedziałek). Podczas wyjazdu zostaną odebrane relikwie męczenników unickich od 
Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy. Zapisy w zakrystii. 

Intencja różańcowa na luty 
Ogólna: Aby ci, którzy mają władzę ekonomiczną, polityczną i duchową, nie ulegli pokusie 
korupcji. 

Z Watykańskiej ziemi… 
„Najlżejsze grzechy to grzechy ciała. Ponieważ ciało jest słabe. Najniebezpieczniejsze to 
grzechy ducha. Kapłani odczuli pokusę - nie wszyscy, ale wielu - skupienia się na grze-
chach związanych z seksualnością. To jest to, co nazywam moralnością poniżej pasa. Naj-
cięższych grzechów należy szukać gdzie indziej... Kapitalizm, pieniądz, nierówności. Ale są 
i dobrzy kapłani. Znam takiego, który gdy penitent zaczyna opowiadać o tych grzechach po-
niżej pasa, od razu mówi: Zrozumiałem, a teraz zobaczymy, czy masz coś ważniejszego. 
Czy się modlisz?, Czy szukasz Pana? Czy czytasz Ewangelię. Są też i tacy, którzy spowia-
dając z grzechów tego rodzaju, pytają: Jak to zrobiłeś, kiedy, ile razy?... Układają sobie  
w głowie film. Ale ci potrzebują pomocy psychiatry."                                 /papież Franciszek/ 

Boży człowiek… - św. Hiacynta (30 stycznia) 
Klarysa Marescotti urodziła się w 1585 r. niedaleko Viterbo. Mając 
19 lat została oddana przez ojca - zaniepokojonego jej zbyt swo-
bodnym życiem - do klasztoru klarysek, Franciszkanek III Zakonu 
św. Bernardyna w Viterbo. Otrzymała tam imię Hiacynta. Przyzwy-
czajona wszakże do wielkopańskiego stylu życia i do wygód, nie 
mogła przywyknąć do surowego życia klasztoru. Pierwsze piętna-
ście lat przeżyła ku zgorszeniu i zatroskaniu sióstr bardzo swo-
bodnie. Pan Bóg chciał ją jednak mieć dla siebie i znalazł sposób, 
by zawrócić ją z niebezpiecznej drogi. Dopuścił na nią ciężką  
i bardzo bolesną chorobę. Leżąc jak Łazarz na łożu cierpień, miała 
dosyć czasu na refleksję. Przyrzekła Panu Bogu, że gdy tylko wy-
zdrowieje, będzie inna. Po ustąpieniu choroby podjęła życie modli-
twy i pokuty. Stała się gorliwą czcicielką Chrystusa ukrzyżowane-

go, ubogiego i pokornego. Rozwijała szeroką działalność charytatywną. Nawiedzała więzie-
nia, szpitale, przytułki, niosąc tam pomoc i spełniając najniższe posługi. Korzystając  
z ogromnego majątku rodziny, popierała wszelkie szlachetne inicjatywy, zmierzające do zła-
godzenia cierpień bliźnich. W nagrodę Pan Bóg obdarzył ją darem ekstaz, łaską proroctwa  
i czytania w sumieniach ludzkich. Zmarła 30 stycznia 1640 r. Modlitwa. Boże Wszechmoc-
ny przez przykład św. Hiacynty naucz nas żyć dla Ciebie każdego dnia. 

Tu es Petrus... 
250. Pius VII (14.III.1800-20.VIII.1823) Luigi Barnaba Chiarmonti, ur. w 1742, benedyktyn. 
Pius VI mianował go biskupem Tivoli (1782) i Izoli (1785). W 1785 został kardynałem. Kiedy 
Pius VI zmarł we francuskiej niewoli, papiestwo, jak się zdawało, dobiegło swego kresu, po-
tęga Napoleona wzrastała. Wybory papieża odbyły się w klasztorze benedyktyńskim  
S. Giorgio pod ochroną austriacką. We Francji doszło tymczasem do zmian. Napoleon 15 
lipca 1801 roku zawarł konkordat z Francją, dyktując surowe warunki, również w Italii inge-
rował w prawa Kościoła. Kiedy papież się na to nie zgodził, cesarz 2 lutego 1808 zajął 
Rzym, 6 września zaś otoczył wojskiem siedzibę papieża. 10 czerwca 1809 Pius odpowie-
dział na to ogłoszeniem bulli ekskomunikującej cesarza. W rezultacie z 5 na 6 lipca uwięzio-
no papieża a następnie wywieziono z Rzymu i uwięziono do r. 1814. Uchwałą Kongresu 
Wiedeńskiego z 9 czerwca 1815 zwrócono papieżowi państwo kościelne.  

Zamyśl się… 
„Bóg dał człowiekowi wolną wolę, więc nie 
może nikogo zmuszać do miłości, Jego trzeba 
wybrać. To jest paradoks: Wszechmogący, 
który wszystkiego nie może. Przychodzi i prosi 
o miłość.”                         /ks. Jan Twardowski/  

Uśmiech 
Siedzi sobie dwóch żuli, popijają wódkę. 
Jeden czyta gazetę. - Stefan, tu piszą, że 
picie alkoholu skraca życie o połowę… Ile 
masz lat? - 40. - No widzisz, jakbyś nie pił, 
miałbyś teraz 80! 

Coś dla ducha… 
„Nie bój się bliskości” 

Relacje ludzkie są jak jeżozwierze w zimową noc. Aby się ogrzać, potrzebują się nawzajem, 
ale gdy za bardzo się zbliżą, wtedy ranią się kolcami. Dlatego odskakują od siebie, popra-
wiają się i próbują od nowa, mając nadzieję, że tym razem będzie dobrze. Ludzie mają swo-
je własne kolce samolubstwa i dumy. Mają drażliwe miejsca, w których panuje brak przeba-
czenia i sprawiedliwości. Gdy próbują się zbliżyć do siebie, nieuchronnie ranią się o ostre 
miejsca swoich osobowości. Mogą zrezygnować z bliskości i żyć w izolacji albo kontynuo-
wać pogoń za ciepłem relacji. Wiesz, że w swoim życiu potrzebujesz innych ludzi, ich przy-
jaźni, bliskości, towarzystwa. Jeżeli jednak nie potrafisz przejść obok ich słabych punktów, 
nigdy nie poczujesz ciepła prawdziwej miłości. Pozwól Mi pomóc ci stępić twoje kolce, gdy 
znowu ruszysz w kierunku przyjaźni.                                                             /Andy Cloninger/ 

 


