
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 05.02 Św. Agaty dziewicy i męczennicy (wsp. obowiązkowe)   
1600 + Ignacego i Marię Madyś, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów  
1630 + Stanisława Kopacza (11 r. śm.), Genowefę, Władysława Metryków  
Wtorek 06.02 Św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników (wsp. obowiązkowe)    
1600 + Jana i Stanisława Pobochę  
1630 + Mikołaja, Katarzynę, Edwarda Brzozów zam. Janina Brzoza  
Środa 07.02 Dzień Powszedni  - RELIKWIE Bł. KLARY SZCZĘSNEJ 
1600 + Mariana, Błażeja, Janinę, Stanisława Krajewskich i Józefa Mazura  
1630 + Alicję Zegadło  
Czwartek 08.02 Dzień Powszedni  
1600 + Andrzeja Czarneckiego (r. śm.)  
1630  + Mariannę (r. śm.), Władysława, Apolonię, Wincentego Zychowiczów i Mateusza 
Marciniewskiego   
Piątek 09.02 Dzień Powszedni  
1600 + Krystynę Dusza (6 r. śm.) i Stefana Dusza (1 r. śm.)  
1630 Do Serca Jezusowego i MB Łaskawej dziękczynna za przeżyte 84 lata i otrzymane ła-
ski.  
Sobota 10.02 Św. Scholastyki, dziewicy (wsp. obowiązkowe)   
1600 W 1 r. ur. Maksymiliana o Boże bł. zam. chrzestna Monika z mężem  
1630 W 4 r. ur. Julii o Boże bł. i potrzebne łaski 
Niedziela  11.02 VI Niedziela Zwykła 
800 + Stanisława, Władysławę, Henryka, Stanisława Jędrochów zam. rodzina  
1000 Msza Święta za parafię  
1200 Rodziny przyjmujące Relikwie Krzyża Św. z Brzezin ul. Chęcińska 145-139 
1600 + Przemysława Rozparę z int. żony z synem  
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 V Niedziela Zwykła 
4 lutego 2018 r. Nr 10 (480) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Hi 7, 1-4. 6-7 / 1 Kor 9, 16-19. 22-23   Ewangelia: Mk 1, 29-39 
«Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i An-
drzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On 
podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.  
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych  
i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi 
chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, po-
nieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na 
miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy 
Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdź-
my gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to 
wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe 
duchy». 
Kazanie espresso… 
„Trzeba uważać, by nie być do dyspozycji ludzi, lecz Boga. 
Z tego, że ktoś jest potrzebny ludziom, nic nie wynika. Liczy się jedynie to, w jakiej mierze 
jest potrzebne Bogu. 
Jesteśmy potrzebni Bogu.”                                                                               /ks. E. Staniek/ 
 

Przed Jego Imieniem zegnie się wszelkie kolano 
 
 
 

Modlitwa… 
Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłu-
chuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę 
się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo, a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, 
chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie 
życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką, a przy Twojej 
Pomocy z pewnością odzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi 
światem, inaczej postanowił, wspomóż, o Matko, chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich 
goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpli-
wość, broń od rozpaczy, Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś 
Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam  
z pomocą. Amen 
Extra… 
× 04.02 - Światowy Dzień Walki z Rakiem 
× 09.02 - Międzynarodowy Dzień Pizzy 



A w parafii… 
▪ Dziś niedziela adoracyjna. Zmiana tajemnic różańcowych. 
▪ 7 lutego przypada wspomnienie bł. Klary Szczęsnej. Zapraszamy na msze święte z błogo-
sławieństwem relikwiami. 
▪ Dnia 27 stycznia 2018 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach udała 
się w pielgrzymce po relikwie błogosławionych do Krakowa. Pierwszym punktem była Kuria 
Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. 
Tam nasi parafianie odebrali od ojców franciszkanów relikwie błogosławionych męczenni-
ków Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Następnym miejscem był Dom Zgro-
madzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo. Delegacja parafii spotkała się z Przełożoną Pro-
wincji s. M. Aliną Płoszczycą. Przekazała ona na ręce ks. proboszcza relikwie Matki Założy-
cielki, bł. Angeli Truszkowskiej. Ostatnim miejscem nawiedzonym w Krakowie była Kuria 
Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Tam o. Piotr Karauda przekazał dla Pa-
rafii Brzeziny relikwie męczennika o. Alfonsa Marii Mazurka. Błogosławieni Michale i Zbi-
gniewie, Błogosławiona Angelo, Błogosławiony Alfonsie Mario - módlcie się za nami!  
▪ 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.  
▪ 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. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Jadwigi Śląskiej, któ-
re odbędzie się 18 lutego o godz. 10.00. Istnieje możliwość ufundowania relikwiarza. 
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza. 

Z orędzia Papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego 
"Odpowiedzią na dar Jezusa jest zadanie Kościoła, który wie, że powinien obejmować cho-
rych takim samym jak jego Pan spojrzeniem, pełnym czułości i współczucia. Duszpaster-
stwo służby zdrowia jest i zawsze pozostanie niezbędnym i istotnym zadaniem, które należy 
realizować z wciąż nowym zapałem, poczynając od wspólnot parafialnych aż po najlepsze 
ośrodki opieki zdrowotnej. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o czułości i wytrwało-
ści, z jakimi wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, rodzicami i krewnymi, chronicznie 
chorymi lub z poważną niepełnosprawnością. Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwy-
czajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być otaczana odpowiednim uzna-
niem oraz wspierana przez stosowną politykę. Dlatego lekarze i pielęgniarze, kapłani, osoby 
konsekrowane i wolontariusze, członkowie rodzin oraz wszyscy, którzy angażują się w opie-
kę nad chorymi, uczestniczą w tej misji Kościoła." 

Nowenna do św. Jadwigi Śląskiej 
Boże, życie wiernych, chwało pokornych, który św. Jadwigę Śląską uczyniłeś gorliwą krze-
wicielką wiary i miłości, spraw za jej wstawiennictwem, byśmy się stali apostołami prawdy  
i dobra. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje  
i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. 
Święta Jadwigo Śląska módl się za nami! 

Znalezione… 
„Jezu, Ty nam przypominasz, że Duch tchnie, kędy chce. Jest obecny w sercach i gestach 
tych wszystkich, którzy walczą z nędzą, złem na naszej ziemi, niesprawiedliwością, która 
niesie śmierć. Jakie by nie były ich przekonania i religia wzbudzają życie tam, gdzie zasiano 
śmierć. Są z nami. Ty widzisz także, Jezu, twojego Ducha w działaniu we wszystkich tych 
ludziach o jasnym sercu, spojrzeniu współczującym, wyciągniętych rękach. Oni budują 
Królestwo i rozciągają Zbawienie na cały Wszechświat. Realizują pragnienie Mojżesza: 
uczynić z całego Ludu Bożego lud proroków. Oni są z nami.”     /s. Marthe Lamothe-Kanada/ 

Boży człowiek… - św. Gwaryn (7 lutego) 
Gwaryn (Waryn, Geryn) urodził się w 1080 r. w Bolonii  
w zamożnej i znanej rodzinie. W wieku 24 lat został wy-
święcony na kapłana przy katedrze w Bolonii. Zdecydo-
wał się żyć według reguły św. Augustyna, jako kanonik 
regularny w klasztorze Santa Croce w Mortarze. Przed 
opuszczeniem rodzinnego miasta cały majątek przezna-
czył dla szpitala. W życiu zakonnym odznaczał się wielką 
surowością, posłuszeństwem i życzliwością zarówno dla 
współbraci, jak i dla wiernych. W wieku 59 lat został mia-
nowany biskupem Pawii. Czuł się jednak niegodny obję-
cia tej funkcji i odmówił. Jego skargi nie pomagały; musiał 
więc uciekać i ukrywać się do czasu, gdy nie został mia-
nowany prałatem. W Adwencie roku 1144 nadeszła nowa 
decyzja papieża Lucjusza II (z którym był spokrewniony) - 
Gwaryn został biskupem Palestryny. Tym razem nie miał 
wyboru, musiał zgodzić się na tę nominację. Wkrótce zo-
stał także kardynałem. Jednak przez kolejnych 13 lat 
wiódł nadal życie mnisze, surowe i ciche, a dochody roz-
dawał ubogim. Brał udział w trzech konklawe. W 1158 r., 

czując nadchodzący koniec życia, zgromadził wokół siebie duchownych. Zmarł 6 lutego 
1158 r., mając 78 lat. W rok po jego śmierci papież Aleksander III zatwierdził jego kult. Mo-
dlitwa. Boże Jedyny przez przykład św. Gwaryna ucz mnie kochać Kościół i słuchać jego 
nauczania. Amen. 

Tu es Petrus... 
251. Leon XII (28.IX.1823-10.II.1829) Annibale della Genga, ur. w 1760, był nuncjuszem  
w Niemczech i Francji, od 1816 kardynał i biskup Sinigaglii, od 1818 biskup Spoleto, a od 
1820 kardynał wikariusz Rzymu. Ingerował w sprawy Kościoła w Niemczech. W 1825 za-
rządził uroczyste obchody Roku Świętego, których w 1800 nie można było zorganizować. 
Rzym znowu stał się religijnym centrum świata. Zlecił też rozbudowę Biblioteki Watykańskiej 
oraz odbudowę spalonej za Piusa VI bazyliki św. Pawła za Murami. Troszczył się również 
bardzo o pracę misyjną na świecie. Leon XII Był człowiekiem wzorowej pobożności i prowa-
dził bardzo prosty tryb życia. Jego działalność (z powodu sporów politycznych) w Italii zna-
lazła niewielkie uznanie, tym większe jednak w Kościele całego świata. 

Zamyśl się… 
„Dobrze spełniać to co ode mnie zale-
ży, a dobrze znosić to, co ode mnie nie 
zależy - oto jest cała doskonałość  
i źródło prawdziwego szczęścia na 
świecie.”          /Św. Maksymilian Kolbe/ 

Uśmiech 
W kancelarii Pana Boga dzwoni telefon. Anioł 
podnosi słuchawkę i mówi: 
- Panie Boże, dzwonią ateiści, co mam powie-
dzieć? 
- Nie mam czasu. Powiedz im, że mnie nie ma. 

Coś dla ducha… 
„Wstań i tańcz” 

„Kiedy Jezus powiedział sparaliżowanemu, aby wstał i poszedł, on wstał. A później był tak 
przepełniony wdzięcznością, że rozradował się. Wdzięczność za uzdrowienie nie polega na 
wstaniu i pytaniu Jezusa, dlaczego dopuścił, że przez te wszystkie lata kulałeś. Polega na 
wstaniu i tańczeniu wzdłuż ulic, uwielbianiu Mnie za błogosławieństwo, jakie otrzymałeś. 
Czy jest w tobie radość z tego, co ci dałem? Czy raczej pytasz Mnie, dlaczego nie dałem ci 
tego, na co wydaje ci się, że zasłużyłeś? Ciesz się tym wszystkim, co masz. Zdaj sobie 
sprawę z tego, że uzdrowiłem twoje serce. Wstań i tańcz.”                            /Andy Cloninger/ 

 


