
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta za Parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta za Parafię 
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08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 
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„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 
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Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
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Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
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podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 
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Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
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w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
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był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
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         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 
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Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
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spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
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- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
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Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
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 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta za Parafię 
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25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta za Parafię 
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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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
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„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
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Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
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Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta za Parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
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A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta za Parafię 
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25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
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charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
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fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
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wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 
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był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
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1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
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podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 
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w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
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był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
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800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta za Parafię 
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Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
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nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
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08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 
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Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 
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 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
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        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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 

 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
 

  

 

 

   

 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta 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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.02  Dzień Powszedni  
1600 + Stefanię, Michała Potoków   
1630  + Stanisława Sabat (r. śm.) z int. rodziny   
Wtorek 27.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię Gawęcką od uczestników pogrzebu  
        2) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka i Mirosława Cerazego (r. śm.)  
1630  +  Andrzeja Rabieja  (1 r. śm.) zam. rodzice z dziećmi  

Środa 28.02   Dzień Powszedni 
1600  1)  + Urszulę Kwaśniewską zam. Maria i Józef Zegadło  
         2) + Cecylię, Henryka Kmiecik, Józefę, Władysława Więcek i Annę Giemzę  
1630   +  Danutę Stachurę  zam. mąż  i córka  z  rodziną   
 Czwartek 01.03  Dzień Powszedni  

1600  + Stanisława Sołtysa, Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm) z int. córki z rodziną 
1800  + Bernarda, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Piątek 02.03 Dzień Powszedni  
1600  +  Helenę, Władysława, Jana Świetlików i zm. z rodziny Goździów i Świetlików      

1800  + Mirosława Węgrzyna (1r. śm)  
Sobota 03.03 Dzień Powszedni  
1600  + Helenę (3r. śm.), Stanisława, Henryka Wiejasów, Zofię Pobocha z int. rodziny  
1800  + Józefa Ozgę  
Niedziela  04.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800   W 60 r. ur. Ryszarda o zdrowie i potrzebne łaski  
1000  W 18 r. ur. Aleksandry Gawior o zdrowie i Boże błogosławieństwo   
1200  1) + Wandę, Mieczysława Baran  z int. syna Krzysztofa z rodziną 
        2) za Rodziny z Brzezin (ul. Chęcińska nr 117-103) przyjmujące Relikwie Krzyża 
Świętego 
1600  1) W 18 r. ur. Weroniki Nosek o Boże bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, zam. 
dziadek Marian      
         2) Msza Święta za Parafię 

 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
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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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 II Niedziela Wielkiego Postu 
25 lutego 2018 r. Nr 13 (483) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18  
               Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
«Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na górę 
wysoką. Tam się przemienił 
wobec nich. Jego odzienie sta-
ło się lśniąco białe, tak jak ża-
den na ziemi folusznik wybielić 
nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, 
dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». Nie wie-
dział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich,  
a z obłoku odezwał się głos: 
«To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo 
już nie widzieli przy sobie, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, 
aby nikomu nie rozpowiadali  
o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie  
z martwych. Zachowali to po-

lecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.» 
Kazanie espresso… 
„Nadzwyczajna łaska jest zawsze do pewnego stopnia czasu okryta Bożą tajemnicą. Musi 
dojrzeć w sercu tego, kto ją otrzymał. Dopiero gdy wydaje owoce, może być ujawniona.  
Dyskrecja jest warunkiem rozwoju życia religijnego.”                                       /ks. E. Staniek/ 
 

Syn Człowieczy powstanie z martwych 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Genowefę 
Plewę z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 27.02 - Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego  
× 28.02 - Dzień Chorób Rzadkich 
× 01.03 - Światowy Dzień Świadomości Autoagresji 



A w parafii… 
▪ 18 lutego 2018 roku nasza parafia otrzymała kolejnego patrona. Podczas mszy świętej  
o godz. 10.00 o. Jakub Zawadzki, cysters z Jędrzejowa wprowadził relikwie pierwszego 
stopnia Świętej Jadwigi Śląskiej, cysterki z Trzebnicy. Posrebrzany relikwiarz, ufundowany 
przez parafiankę został umieszczony na specjalnym ołtarzu z wizerunkiem Księżnej Śląska. 
W trakcie homilii o. Jakub dał nową patronkę za przykład na dzisiejsze czasy. Przypomniał 
jej posługę na rzecz chorych i biednych.  
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Relikwie Krzyża Św. będą peregrynowały w Brzezinach ul. Wrzosowej od strony Morawicy 
▪ Zachęcamy do przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ 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 Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Informujemy, że 25 marca 2018 r. odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm Wielka-
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe 
palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Teresy Benedykty. 

Nowenna do św. Teresy Benedykty od Krzyża 
Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś 
świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy 
zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu 
przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez 
Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Święta Tereso Benedykto od Krzyża módl się za nami 

W poszukiwaniu… 
Dzięki serdeczności o. Adama Matrasa Jezuity z parafii Św. Krzyża w Gdańsku chcemy za-
proponować Wam drodzy czytelnicy pewien cykl artykułów w rubryce „W poszukiwaniu..” 
gdzie opublikujemy 7 pytań, w których zastanowiliśmy się nad 7 różnymi tematami.  
- /KK/ Kiedy Jezus pielgrzymował po ziemi i nauczał gromadzili się wokół niego różni 
ludzie dokładnie tak samo jak dzisiaj w Kościele wokół Chrystusa ukrytego  
w Najświętszym Sakramencie przychodzą różne osoby biedni i tacy co mają miliardy 
dolarów na kontach, mężczyźni, kobiety i dzieci. Są ludzie którzy angażują się w akcje 
charytatywne i bossowie mafii. Przed dwoma tysiącami lat całe tłumy cieszyły się  
z obecności Jezusa z tego, że wkraczał w ich życie, że ich uzdrawiał, słuchali Jego 
słów, ale kiedy przyszła Golgota została mała garstka, a jeszcze mniej uwierzyło  
w zmartwychwstanie. Kobiety szły namaścić zwłoki, apostołowie nie wierzyli, że żyje 
a przecież 3 lata chodzili z Nim. Jak dzisiaj my możemy poczuć to, co apostołowie po 
spotkaniu z Jezusem nad jeziorem Galilejskim, po którym był ten przełom gdzie 
zaczęli głosić i żyć Ewangelią? 
- /o. A. Matras SJ/ Kościół trwa już 2000 lat. Pierwsi chrześcijanie zobaczylli coś co dało im 
odwagę do oddawania życia. Gdyby to była legenda, czy bajka to nie byliby w stanie oddać 
życia. My raczej za bajkę o Jasiu i Małgosi nie oddalibyśmy życia. Czyli to doświadczenie, 
które mieli, było autentyczne. Dzisiaj Boga możemy spotkać we wspólnocie w Kościele, 
który ma swoje blaski i cienie, wielu chciało go zniszczyć a on trwa przez wieki. Czyli ich 
doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem, kiedy spróbujemy uwierzyć w ten 
fakt jakim było zmartwychwstanie, że to nie bajka dla grzecznych dzieci. Bóg dalej jest 
obecny w świecie, w Kościele, ale nie zamyka się w kościelnej przestrzeni. Możemy go 
odkrywać w naszych wspólnotach, ale także w tym wszystkim co mi daje nadzieję, 
podtrzymuje. W spotkaniach z innymi ludzmi, w dobrym spacerze, książce, filmie, w różnych 
wydarzeniach naszego życia także tych trudnych… Pan Bóg skoro stworzył ten świat, to 
dalej w nim jest obecny, stąd właśnie możemy próbować szukać i znajdywać go. 

Boży człowiek… - bł. Dominik Lentini (25 lutego) 
Dominik urodził się w 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Ku ra-
dości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na 
diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie  
w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych 
miastach. Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, 
doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą 
otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, 
którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go "Aniołem ołta-
rza". Mówił często: "Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus 
Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie 
wszystkim". Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Modlitwa. Panie 
Boże niech przykład bł. Dominika uczy nas jak realizować w na-
szym życiu prawdy Ewangelii. Amen. 

Tu es Petrus... 
254. Bł. Pius IX (16.VI.1846-7.II.1878) Giovanni Mastai-Ferretti. Urodził się 13 maja 1792  
w Senigalii, w 1819 przyjął święcenia kapłańskie, w 1827 został arcybiskupem Spoleto,  
w 1832 Imoli, w 1840 zaś kardynałem. W roku 1848 rewolucjoniści żądali, aby papież wy-
powiedział wojnę Austrii, i oblegali w tym celu Kwirynał. 24 listopada 1848 papież zmuszony 
był uciec z Rzymu do Gaety, kiedy 9 lutego 1849 proklamowano w Rzymie republikę. 12 
kwietnia 1850 papież, wspierany wojskami francuskimi, wrócił do Rzymu. W 1860 wojska 
Zjednoczonego Królestwa Włoskiego zdobyły większą część państwa kościelnego Pius od-
mówił pójścia na kompromisy, dlatego po zajęciu Rzymu (1870) rząd włoski jednostronnie 
„uregulował” stosunki z Kościołem. Odtąd aż do 1929 r. papieże uważali się za „więźniów 
Watykanu”. Pius IX w listopadzie 1854 uroczyście ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu 
NMP. W 1864 ogłosił encyklikę, do której dołączony został „Syllabus” głównych błędów nauk 
epoki: panteizmu, naturalizmu, racjonalizmu, indyferentyzmu, socjalizmu i komunizmu, jak 
również fałszywych nauk w sprawie chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej etyki. 
Najważniejszym wewnętrznokościelnym wydarzeniem tego pontyfikatu był I Sobór Waty-
kański. Oficjalnie zwołany, 29 czerwca 1868. Sobór przyjął 13 lipca 1870 dogmat o nieomyl-
ności papieża. W szerokich kręgach Kościoła czczono go jako „papieża męczennika”, który 
był gotowy podążać drogą krzyża. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000. 

Zamyśl się… 
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpo-
starte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem:  
«A któż się im wymknie?» I usłyszałem głos mó-
wiący do mnie: «Pokora».”                  /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Po szkole. - Co przerabialiście dziś na 
chemii? – pyta matka. - Materiały wybu-
chowe. - Nauczycielka zadała coś do 
domu? - Nie zdążyła. 

Coś dla ducha… 
„Pokornie znoś krytykę” 

Człowiek pobożny ma dość wiary w siebie, aby przyjąć krytykę. Zaś dumny i niedojrzały 
czuje, że przez cały czas musi być w porządku. Mężczyźni mają skłonność do odrzucania 
nagany i zużywają wiele energii na budowanie osłon, by jej nie odczuli. Nie ma nic złego  
w błądzeniu. Człowiek, który potrafi uczyć się na swoich błędach jest o wiele lepszy niż ten, 
kto spędza swoje życie, broniąc się i ukrywając przed swoimi błędami. Synu, wzywam cię, 
abyś był człowiekiem pokornym, który potrafi przyznać się do faktu, że czasami ktoś inny 
wie więcej niż on. Kiedy otrzymasz konstruktywne uwagi, zanim poczujesz potrzebę obrony, 
przynieś je do Mnie w modlitwie. Pokażę ci, jak powinieneś na nie reagować i co powinieneś 
w odpowiedzi zrobić. Uczynię z ciebie lepszego człowieka.                           /Andy Cloninger/ 

 


