
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 12.02 Dzień Powszedni  
1600 + Alicję Zegadło zam. Lużyńska  
1630 1) + Leszka Kurtka ,Genowefę ,Stanisława, Bogusława, Piotra Zawadzkich 
        2) + Urszulę Kwaśniewską zam. siostry Krystyna, Zofia, Halina oraz brat Stanisław 

Wtorek 13.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stanisławę (r. śm) i Władysława Malickich  
        2) + Urszulę Kwaśniewską zam. Marek Praszkiewcz 
1630 + Mariannę ( r. śm.), Władysława ,Henryka, Helenę Nowaków, Łukasza Stachurę 

Środa 14.02 Środa Popielcowa  
800 + Mieczysława Stachurę (18 r. śm.) zam. rodzina  
1200 + Zdzisława Kutę (1 r. śm.) z int. żony    

1600 + Romana, Franciszka Lachów, Mieczysława Wojcieszyńskiego, Mariana, Tadeusza 
Lachów  

1800 Msza zbiorowa: 1) z okazji urodzin i imienin Grzegorza Michty z prośbą o dalszą 
opiekę i bł. dla całej rodziny; 2) w trzecią rocznice urodzin Korneliusza Słowińskiego; 3) + 
Edwarda Kołka (r. śm.), Antoninę i Tadeusza Burasów;  4) + Mirosława Węgrzyna (r. śm), 
Irenę i Mieczysława Węgrzynów zam córka; 5) + Stanisławę (r. śm), Romana Znój i Jerze-
go Władyszewskiego; 6) + Kazimierza, Ryszarda Januszków, Aniel, Józefa Stachurów 
Czwartek 15.02 Dzień Powszedni – RELIKWIE Bł. Michała Sopoćko 
1600 + Jana Bedlę (r. śm) z int. dzieci i wnuków  
1630  + Jana Zygadło ( 1 r. śm. ) 
Piątek 16.02 Dzień Powszedni  
1600 + Mariana Piotrowskiego, Jerzego Dziergwę, Józefa Pabiana   
1800  + Wincentego, Mariannę Kutów, Stanisława, Stefanię Śmietanów  
Sobota 17.02 Dzień Powszedni  
1600 + Mieczysława Kija (15 r. śm.)  
1630 + Jarosława Brzozę (12 r. śm.) zam. rodzice, siostra i córka  
Niedziela 18.02 I Niedziela Wielkiego Postu  
800 + Msza Święta za parafię   
1000  1) w 50 r. urodzin Jolanty o błogosławieństwo  
        2) za Rodziny przyjmujące Relikwie Krzyża Św. z Brzezin ul. Chęcińska 129-120  
1200  + Stefanie Gruszczyńską, Józefa, Anielę, Jakuba Zychowiczów, Mariannę, Andrzeja, 
Tadeusza, Andrzeja, Teresę i Pawła Wiejasów  zam. rodzina     
1600 + Zdzisława Kutę (1 r. śm.) zam. syn Krzysztof z żoną Lucyną i dziećmi  

 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
parafia.brzeziny.org.pl   tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
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11 lutego 2018 r. Nr 11 (481) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Kpł 13, 1-2. 45-46 
 1 Kor 10, 31 – 11, 1   
Ewangelia: Mk 1, 40-45 
«Pewnego dnia przyszedł 
do Jezusa trędowaty  
i upadłszy na kolana, prosił 
Go: «Jeśli zechcesz, mo-
żesz mnie oczyścić ». A Je-
zus, zdjęty litością, wycią-
gnął rękę, dotknął go i rzekł 
do niego: «Chcę, bądź 
oczyszczony». Zaraz trąd 
go opuścił, i został oczysz-
czony. Jezus surowo mu 
przykazał i zaraz go odpra-
wił, mówiąc mu: «Bacz, 
abyś nikomu nic nie mówił, 
ale idź, pokaż się kapłanowi 
i złóż za swe oczyszczenie 
ofiarę, którą przepisał Moj-
żesz, na świadectwo dla 
nich». Lecz on po wyjściu 
zaczął wiele opowiadać  

i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz 
przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego». 
Kazanie espresso… 
„Jezus stojąc obok żebraka, znał prawdę o nim i wiedział, na ile można mu pomóc. Jego li-
tość była mądra. 
Nasza litość często nie ma nic wspólnego z mądrością - jest naiwnością. 
Na naiwności ludzi dobrych żerują ludzie przebiegli. 
Od naiwności zachowaj nas Panie.”                                                                 /ks. E. Staniek/ 

Matko Boża z Lourdes módl się za nami! 
Uzdrowienie chorych módl się za nami! 

Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem, 
módl się za nami! 

 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy Urszulę Kwaśniewską 
z Kowali, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †  

Extra… 
× 14.02 - Walentynki 



A w parafii… 
▪ 14 lutego Środa Popielcowa. Rozpoczynamy Wielki Post. Kościół szczególnie proponuje 
trzy formy przeżywania tego okresu: modlitwa, post, jałmużna. MODLITWA: Zachęcamy do 
uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: 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 nie-
dzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00. POST: Zachęcamy do pod-
jęcia na czas Wielkiego Postu postanowień i wyrzeczeń, dla uświęcenia siebie, w ofierze za 
kogoś i dla ćwiczenia silnej woli. JAŁUŻNA. W naszym kościele od Środy Popielcowej bę-
dzie można zabrać do domu skarbonkę wielkopostną (leżą na tyle kościoła). Należy do niej 
regularnie przez czas postu wrzucać w domu pieniądze, które mieliśmy np. przeznaczyć na 
zakup jakiejś drobnej przyjemności. Chodzi o wyrobienie w sobie nawyku dzielenia się z in-
nymi, nie chodzi o wielkie kwoty. Pieniądze zostaną przeznaczone na osoby starsze i sa-
motne z naszej parafii. Zachęcamy nie tylko najmłodszych do praktykowania tej formy jał-
mużny. Skarbonki z pieniędzmi należy przynieść do kościoła między Wielkanocą a Niedzielą 
Miłosierdzia. Można też wspierać inne dzieła charytatywne Kościoła. 
▪ W środę o 18.00 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czwartek wspo-
mnienie bł. Michała Sopoćko. Zapraszamy na msze z błogosławieństwem relikwiami. W pią-
tek Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 
▪ W ostatnim czasie nasza parafia otrzymała dwóch nowych patronów. 1 lutego od  
o. Szczepana Praśkiewicza przybyły relikwie św. Jana od Krzyża, karmelickiego mistyka,  
a 9 lutego z Kurii Archidiecezji Przemyskiej – relikwie bł. Jana Balickiego, kapłana. Niech 
nowi patronowie wstawiają się za nami u Boga.  
▪ W niedzielę 18 lutego o godz. 10.00 do naszej świątyni zostaną wprowadzone relikwie św. 
Jadwigi Śląskiej. Zapraszamy na tę uroczystość. 
▪ 2 lutego na zakony kontemplacyjne zostało zebrane 870 zł. 
▪ Zachęcamy do pielgrzymki 26 lutego do Siedlec i Góry Kalwarii. Zapisy w zakrystii. 

Z Watykańskiej ziemi… 
„W obliczu tragicznego przedłużania się sytuacji konfliktów w różnych częściach świata, za-
chęcam wszystkich wiernych do udziału w specjalnym dniu modlitwy i postu w intencji poko-
ju - 23 lutego, w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Ofiarujemy go szczególnie za 
mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Podobnie jak przy 
innych okazjach, zapraszam także braci i siostry niekatolików i niechrześcijan do przyłącze-
nia się do tej inicjatywy w sposób, jaki uznają za najbardziej stosowny. Nasz Niebiański Oj-
ciec zawsze wysłuchuje swoich dzieci, które wołają do Niego w udręce i cierpieniu: "pod-
trzymuj złamanych na duchu i opatrz ich bolesne rany" (Ps 147,3). Zwracam się z serdecz-
nym apelem, abyśmy również my usłyszeli to wołanie i każdy w swoim sumieniu, przed Bo-
giem, zadali sobie pytanie: "Co mogę uczynić dla pokoju?". Z pewnością możemy się mo-
dlić; ale nie tylko: każdy może konkretnie powiedzieć "nie" przemocy, na ile zależy to od 
niego czy też od niej.”                                                                                /Papież Franciszek/  

Znalezione… 
„Panie, Ty jesteś światłem i życiem, ale jak iść do Ciebie jak się ledwo żyje? Ciągle tutaj są 
ci wykluczeni, na wpół umarli, ci, których droga jest bez jutrzenki. Chcesz, żeby powstali, 
szli, podnieśli głowy, ale jak i dla kogo chcesz, żeby to zrobili? Tymczasem potrzeba tak 
niewiele żeby przywrócić serce cierpiącym braciom: spojrzenie przechodnia, troskliwość 
pielęgniarki sąsiad, który powie po prostu dzień dobry, czy pracownik socjalny, który 
rozpoczyna od nowa dzień po dniu. Jest ich tysiące powiązanych miłością. Czerpią ze 
zdrojów życia i razem wędrują z twoimi cierpiącymi braćmi. Panie, daj wszystkim twoim 
sługom postępować na przód w braciach i siostrach na Twojej drodze do szczęścia.”            
                                                                                                                /ks.Hubert Renard fr./ 

Boży człowiek… - bł. Józef Eulalio Valdés (12 lutego) 
Józef urodził się 12 lutego 1820 roku na Kubie. Miesiąc 
później został oddany do sierocińca. Wychowany w suro-
wych warunkach, zachował pogodę ducha i serdeczność 
dla innych. Jako bardzo młody chłopiec oddawał się opie-
ce nad chorymi, ofiarami epidemii cholery, która miała 
miejsce w 1835 roku. Odczytawszy w głębi swojego serca 
głos powołania, wstąpił do Zakonu Szpitalnego - bonifra-
trów. Przez kolejne 54 lata życia, aż do chwili śmierci, po-
sługiwał w szpitalu jako usłużny i życzliwy pielęgniarz, 
później jako lekarz-chirurg. Zawsze z oddaniem wykony-
wał swoją pracę. Zajmował się biednymi i osobami z mar-
ginesu, troszcząc się o ich stan zdrowia, zapewniając 
wsparcie i pomoc materialną oraz duchową. Brat Józef 
Eulalio udowodnił swoje wielkie oddanie chorym, kiedy 
kubańscy przywódcy wydali dekrety delegalizujące dzia-
łalność zakonów w całym kraju. Pomimo tych wydarzeń 
pozostał wierny swoim przekonaniom i głosowi powołania, 
nie pozostawiając szpitala i nie opuszczając chorych, któ-

rych nazywał swoimi braćmi i siostrami. Posiadał szczególny dar rozwiązywania problemów 
i sporów rodzinnych. Zmarł 7 marca 1889 roku w Camaguey. Beatyfikowany został na Kubie 
w Camaguey przez kard. José Saraiva Martinsa w dniu 29 listopada 2008 r. Modlitwa. Boże 
przez wstawiennictwo bł. Józefa prosimy Cię otwórz nasze oczy na potrzeby bliźnich, byśmy 
mogli im świadczyć o Twojej miłości. Amen. 

Tu es Petrus... 
252. Pius VIII (31.III.1829-30.X.1830) Saverio Castiglioni, ur. w 1761, w 1800 został bisku-
pem Montalto, w 1816 kardynałem, od 1821 był biskupem Frascati. W krótkim okresie spra-
wowania urzędu troszczył się bardzo, wobec istniejącej religijnej obojętności, o pogłębienie 
wiary. 

Zamyśl się… 
„Błogosławiony, który się nie gorszy (jak 
przetłumaczył ks. Jakub Wujek), to znaczy 
nie oburza się na to, że Bóg nie jest taki, ja-
kim Go sobie wyobrażamy.”  
                                      /ks. Jan Twardowski/  

Uśmiech 
- Gdy przyjdzie dzień ostateczny, będzie jęk  
i zgrzytanie zębów - mówi ksiądz do wier-
nych. - A jak będzie ze mną - pyta pewien 
staruszek - bo ja nie mam zębów? - Zęby zo-
staną dostarczone. 

Coś dla ducha… 
„Szukaj, a znajdziesz” 

Nikt nie obiecał znalezienia prawdy tym, którzy jej nie szukają i nie będą szukali. Jeżeli 
masz sztuczną, zewnętrzną wiarę, która tylko zaprzecza twoim wewnętrznym wątpliwo-
ściom, to jest mało prawdopodobne, abyś rzeczywiście poznał prawdę. Oto czas, aby być 
uczciwym wobec Mnie i samego siebie. Wynieś swoje wątpliwości z ukrycia na światło. Po-
wiedz Mi o nich. Razem poszukajmy dobrej odpowiedzi w Piśmie Świętym. Zasięgnij rady 
biblisty. Wiara nie jest frontalnym zaprzeczeniem wszystkim prawdziwych wątpliwościom, 
ale oznacza szukanie odpowiedzi i próbę znalezienia wyjaśnienia rozdźwięku spowodowa-
nego przez wątpliwość. Jeżeli bez lęku będziesz poszukiwał odpowiedzi, znajdziesz Mnie. 
Jeżeli przestaniesz udawać, że masz kuloodporną, zewnętrzną wiarę, będziesz miał nie-
zwykłą możliwość zbudowania solidnej, wewnętrznej wiary. Ja jestem Prawdą, Szukaj,  
a znajdziesz.                                                                                                   /Andy Cloninger/ 

 


