
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 19.02 Dzień Powszedni  
1600 + Marię Więcek (r. śm.) zam. mąż z dziećmi   
1630  + Annę, Stefanię, Władysława, Romana  Zegadłów, Władysławę, Franciszka Pietrz-
czyków, Stanisława Kruków, Andżelę Sołoduchno   

Wtorek 20.02 Dzień Powszedni  
1600 + Mariannę, Jana, Stefana Domagałów, Mariannę i Władysława Frankowiczów, Jani-
nę i Henryka Kurdek   
1630  + Mariannę, Helenę, Władysława, Henryka Nowaków i Łukasza Stachurę  

Środa 21.02   Dzień Powszedni 
1600  + Krzysztofa Lewickiego i zm. z rodziny Gibasów i Salamonów  

Czwartek 22.02 Święto katedry Św. Piotra Apostoła   
1600  + Jana, Mariannę Tkacz, Krystynę Kutę   
Piątek 23.02 Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. STEFANA WINCENTEGO 
1600  +  Jana Zygadło zam. sąsiedzi      

1800  + Tadeusza Burasa (2 r. śm.) 
Sobota 24.02 Dzień Powszedni  
1600  + Stanisławę i Romana Znojów i zm. z rodziny Znojów i Zegadłów  
1630 o Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla pewnej rodziny  
Niedziela  25.02 II Niedziela Wielkiego Postu 
800 +  Władysława (30 r. śm), Marię Frankowicz i zm. z rodziny Łysaków z int. Łysaków  
1000 W 18 r. ur. Konrada o błogosławieństwo zam. rodzice i babcia   
1200 w int. Rodzin z Brzezin z ul. Chęcińskiej przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1600 za parafię   

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

parafia.brzeziny.org.pl 
nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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 I Niedziela Wielkiego Postu 
18 lutego 2018 r. Nr 12 (482) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Rdz 9, 8-15  
                   1 P 3, 18-22 
Ewangelia: Mk 1, 12-15 
«Duch wyprowadził Jezusa na 
pustynię. A przebywał na pu-
styni czterdzieści dni, kuszony 
przez Szatana, i był ze zwie-
rzętami, aniołowie zaś Mu słu-
żyli. Gdy Jan został uwięzio-
ny, Jezus przyszedł do Galilei 
i głosił Ewangelię Bożą. Mó-
wił: «Czas się wypełnił i bli-
skie jest królestwo Boże. Na-
wracajcie się i wierzcie  
w Ewangelię!»». 
Kazanie espresso… 
„Czas pustyni to czas samotno-
ści. To luksus dystansu od ludzi.  
Nie stać nas na czterdzieści dni 
rekolekcji zamkniętych w pustel-
ni, bez kontaktu z ludźmi. To jest 
fizycznie niemożliwe. 
Czasem Bóg daje takie rekolek-
cje: noga w gipsie, rekonwale-
scencja po operacji, sanatorium, 
szpital… Zawsze jest to czas 
pokuty i czas łaski. 
Godzina pokonania pokusy jest 
zawsze godziną łaski.”                                    
                             /ks. E. Burzyk/ 
 

Święta  
Jadwigo Śląska 

ucz nas  
miłosierdzia! 

 
 
 

Modlitwa… 
Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa, Twojego Syna, i aby 
wierzyć w jego mądrość. Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej i sta-
ram się wierzyć w Niego całym moim sercem. Wkraczam na ścieżkę skruchy abym  
w umieraniu dla siebie mógł powstać do nowego życia. 
Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla grzesznego świata i przyniosłeś ludzkości dar 
pojednania przez Twoje cierpienie i śmierć. Kocham Cię i z radością noszę imię 'Chrze-
ścijanin'. Ucz mnie iść za Twoim przykładem. Powiększaj moją wiarę, nadzieję i miłość, 
abym mógł zamieniać nienawiść w miłość, a konflikty w pokój. 
Extra… 
× 20.02 - Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę 
× 21.02 - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
× 22.02 - Dzień Ofiar Przestępstw 
 



A w parafii… 
▪ Dziś przeżywamy uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jadwigi Śląskiej, którego dokonu-
je ojciec cysters. 
▪ Dziś I Niedziela Wielkiego Postu. Kościół 
szczególnie proponuje trzy formy przeżywania 
tego okresu: modlitwa, post, jałmużna. MODLI-
TWA: Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeń-
stwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa  
w piątki po mszy św. o 16.00 dla dzieci i po 
mszy św. o 18.00 dla dorosłych, tradycyjna Dro-
Droga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie 
Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00. POST: 
Zachęcamy do podjęcia na czas Wielkiego Postu postanowień i wyrzeczeń, dla uświęcenia 
siebie, w ofierze za kogoś i dla ćwiczenia silnej woli. JAŁUŻNA. W naszym kościele od Śro-
dy Popielcowej można zabrać do domu skarbonkę wielkopostną (leżą na tyle kościoła). Na-
leży 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 innymi, nie chodzi o wielkie kwoty. Pieniądze zostaną przeznaczone na oso-
by starsze i samotne z naszej parafii. Zachęcamy nie tylko najmłodszych do praktykowania 
tej formy jałmużny. Skarbonki z pieniędzmi należy przynieść do kościoła między Wielkanocą 
a Niedzielą Miłosierdzia. Można też wspierać inne dzieła charytatywne Kościoła. 
▪ W piątek wspomnienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego zapraszamy na msze  
z błogosławieństwem relikwiami. 

Z Watykańskiej ziemi… 
„Król Dawid - ojciec Salomona był wielkim grzesznikiem, a mimo to uważamy go za święte-
go, zaś Salomon, wielki i mądry władca został odrzucony przez Pana Boga, ponieważ jego 
serce było zepsute, nie było całkowicie zespolone z Bogiem. Może się to wydawać dziwne, 
gdyż Salomon był człowiekiem zrównoważonym i nie wiemy o jego grzechach, natomiast  
o grzechach Dawida wiemy sporo. Dawid potrafił dostrzec swój grzech, miał jego świado-
mość i prosił Boga o przebaczenie, natomiast podziwiany przez świat Salomon nie miał tej 
świadomości swego grzechu, a jego serce ulegało w ten sposób osłabieniu. To osłabienie 
jest procesem powolnym, który ogarnął Salomona zapatrzonego w swoją chwałę i sławę. 
Ojciec Święty zauważył, że paradoksalnie lepsza jest klarowność grzechu, niż osłabienie 
serca prowadzące do zepsucia, jak to widzimy w przypadku Salomona, ale także w życiu 
wielu chrześcijan.(…) Dawid jest święty. Był grzesznikiem. Grzesznik może zostać świętym. 
Salomon został odrzucony, ponieważ był skorumpowany. Zepsuty nie może zostać świętym. 
A do zepsucia dochodzimy tą drogę osłabienia serca. Czujność. Każdego dnia trzeba czu-
wać nad swym sercem. Jakie jest moje serce, jaka jest moja relacja z Panem? I trzeba za-
smakować piękna i radości wierności"                                                       /papież Franciszek/  

Znalezione… 
„Najbardziej prześladowani chrześcijanie żyją nie na Bliskim Wschodzie czy w Afryce, lecz 
właśnie tutaj. Jesteście najbardziej prześladowani, bo chcą uśpić, znieczulić waszą wiarę. 
Chcą zabić waszą wiarę i wasze chrześcijańskie wartości. Mówią wam: żyjcie tak jak 
wszyscy, bądźcie nowocześni. Chrześcijanie najbardziej prześladowani żyją na Zachodzie. 
W Afryce podcina się nam gardło a gdy w Nigerii idziesz do kościoła, nie wiesz, czy wrócisz 
do domu, bo w kościele może być bomba. Ale śmierć fizyczna nie jest najgorsza. Gorsza 
jest śmierć moralna. A tutaj usypia się Kościół, jego nauczanie. Chcą, byście na wszystko 
się zgodzili: na aborcję, eutanazję... na wszystko. Jesteście najbardziej prześladowani. 
Chrystus mówi nam: beze Mnie nic nie możecie. Bądźcie ludźmi modlitwy! Chodźcie do 
kościoła, módlcie się w domu, proście o Bożą moc, jednoczcie się, bądźcie niezłomni  
w wierze. Jednoczcie się i brońcie waszej wiary.”                                                /kard. Sarah/  

Boży człowiek… - św. Eleuteriusz (20 lutego) 
Eleuteriusz jako młody chłopiec był towarzyszem zabaw św. 
Medarda, który miał mu przepowiedzieć, że zostanie biskupem. 
Proroctwo spełniło się po latach: Eleuteriusz został biskupem  
w Tournai, w Belgii. Tak się złożyło, że i św. Medard został bi-
skupem w Noyon, by po śmierci przyjaciela, Eleuteriusza, objąć 
po nim biskupstwo w Tournai. Nad grobem św. Medarda wy-
stawiono w latach późniejszych słynne w Europie opactwo be-
nedyktyńskie (w Soisson). Eleuteriusz swoją gorliwością paster-
ską zjednał sobie wielu przyjaciół i zwolenników. Miał jednak 
także i swoich zaciekłych wrogów. Po kilku nieudanych zama-
chach 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 uważa-
ny za patrona Flandrii. Modlitwa. Panie Boże w Trójcy Świętej  
Jedyny przez wstawiennictwo św. Eleuteriusza proszę Cię  
o gorliwość w pełnieniu swoich codziennych powinności oraz 
oddanie się Tobie aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana nasze-
go. Amen. 

Tu es Petrus... 
253. Grzegorz XVI (2.II.1831-1.VI.1846) Bartolomeo Cappellari, ur. w 1765 w Belluno, 
wstąpił jako młody człowiek do zakonu kamedułów. W 1805 został opatem tego zakonu  
w rzymskim klasztorze, w 1825 kardynałem, a w 1826 prefektem Kongregacji Rozkrzewia-
nia Wiary. U zarania jego pontyfikatu w różnych włoskich miastach wybuchły rozruchy. Już 
w roku 1821 mocarstwa europejskie wysuwały rozmaite propozycje reformy państwa ko-
ścielnego. Dyskutowanej wówczas sprawy zjednoczenia Włoch papież nie podjął. Energicz-
nie natomiast zajmował się stanem Kościoła w świecie, w encyklice z 1832 apelował do bi-
skupów całego świata o utrzymanie ścisłej więzi z centrum Kościoła, Stolicą Piotrową. 
Grzegorza XVI uważa się go za pobożnego, mądrego, wykształconego człowieka, który 
energicznie angażował się na rzecz umocnienia pozycji papiestwa w Kościele. Za jego pon-
tyfikatu narastał ruch rewolucyjny zarówno na terenie państwa kościelnego, jak i całej Italii. 

Zamyśl się… 
„Kościół potrzebuje świętych dnia co-
dziennego tych, którzy żyją normalnym 
życiem i w konkretny sposób niosą je  
w przyszłość”             /papież Franciszek/  

Uśmiech 
– Mąż mnie ostatnio zaniedbuje co robić?  
- Powinna pani podzielać jego zainteresowania. 
Co męża najbardziej interesuje?  
- Szczupłe blondynki 

Coś dla ducha… 
„Poddaj się mojej pasteryzacji” 

Przygotowanie pikli z ogórków zajmuje dużo czasu. Nie wystarczy włożyć je do kuchenki 
mikrofalowej. Potrzebują gotowania, moczenia, przypraw, pasteryzacji i, najważniejsze, 
czasu. Kiedy to wszystko zrobisz, już nie nazywasz ich ogórkami, ale piklami. Przeniosę cię 
z ciemności w blask światła. Zmienię cię ze starego człowieka w nowego. Ale nie oczekuj 
natychmiastowej rewolucji. Składniki są już przygotowane, ale musisz przejść przemiany. 
Na początku jest gotowanie, aż staniesz się pokorny i gotowany do przyjęcia. Później bę-
dziesz moczony w Duchu Świętym w zaprawie Mojego Słowa. Potrzebne jest także szczel-
ne zamknięcie i utrwalenie termiczne. Żadna z tych rzeczy nie dokona się przez jedną noc. 
Przemiana musi następować w czasie. Bądź wytrwały i zaufaj Mi. Staniesz się taki, jaki po-
winieneś być w Moich oczach, jaki chcę, abyś był (a to jest o wiele więcej niż pikle!).  

/Andy Cloninger/ 
 


