
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek  05.03  Dzień Powszedni  
1600  1) + Annę, Henryka Baryckich, Władysławę i Mariana Tulów 
        2) + Zofię Gawęcką z int. córki Aliny z rodziną  
1630  + Bolesława i Cecylię Malickich zam. córka    
Wtorek  06.03 Dzień Powszedni  
1600 + Stanisława Rozparę, Franciszkę, Henryka, Mariana, Piotra, Stanisława Kowalskich  
zam. Cecylia    
1630  + Annę, Stanisława  Kowalskich, Annę, Mieczysława Korban, Stanisława i  Stanisła-
wę Stajniaków zam. dzieci 

Środa  07.03   Dzień Powszedni 
1600   + Henryka Wójcika  
1630   + Władysława i Mariannę Wierzbickich zam. syn     
 Czwartek 08.03  Dzień Powszedni  

1600  1) + Zofię Gawęcką zam. córka Dorota z  rodziną   
        2)  W dniu ur. Michała Woźniaka o Boże bł.  i  potrzebne łaski 
1630  + Franciszkę Malicką   
Piątek 09.03 Dzień Powszedni     
1600  +  Irenę, Władysława, Irenę, Stanisława Golów zam. wnuczka Małgorzata      

1800 + Mariannę i Władysława Domagałów, Mariana Bentkowskiego i Genowefę 
Pietszczyk z int. rodziny  
Sobota 10.03 Dzień Powszedni  
1600  + Józefa Wawrzyckiego (w r. śm.)  
1630  + Sławomira, Władysława, Zdzisława Grzegorczyka i Franciszka Kuca  
Niedziela  11.03 IV Niedziela Wielkiego Postu  
800   Msza Święta za parafię   
1000  1) +  Józefa, Andrzeja, Janinę Tkacz, Genowefę, Władysława Łataś, Danutę, Krzysz-
tofa Dudzik i zm. z rodziny Zawadzkich 
        2) o Boże błogosł. dla uczestników pielgrzymki parafialnej do Siedlec 
1200  1) Chrzest: Wiktor Dziewięcki 
        2) w int. Rodzin z Brzezin ul. Chęcińska przyjmujących Relikwie Krzyża Św. 
1600  W 1r. ur. Zofii  Łucji Nosek 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Wj 20, 1-17  
                   1 Kor 1, 22-25 
Ewangelia: J 2, 13-25 
«Zbliżała się pora Paschy żydow-
skiej i Jezus przybył do Jerozoli-
my. W świątyni zastał siedzących 
za stołami bankierów oraz tych, 
którzy sprzedawali woły, baranki  
i gołębie. Wówczas, sporządziw-
szy sobie bicz ze sznurów, powy-
pędzał wszystkich ze świątyni, 
także baranki i woły, porozrzucał 
monety bankierów, a stoły powyw-
racał. Do tych zaś, którzy sprze-
dawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie 
to stąd i z domu mego Ojca nie 
róbcie targowiska!» Uczniowie 
Jego przypomnieli sobie, że napi-
sano: «Gorliwość o dom Twój po-
chłonie Mnie». W odpowiedzi zaś 
na to Żydzi rzekli do Niego: «Ja-
kim znakiem wykażesz się wobec 

nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świąty-
nię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści 
sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś 
mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Je-
go, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś prze-
bywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego 
imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo 
wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem 
wiedział, co jest w człowieku». 
Kazanie espresso… 
„Świątynia to przestrzeń święta. Ta przestrzeń jest potrzebna do rozwoju życia religijnego 
tak jednostki, jak wspólnoty i społeczeństwa.  
Zachowanie w świątyni ujawnia stopień umiłowania modlitwy.  
>> Świętości nie szargać, bo trza, żeby święte były<<. (Stanisław Wyspiański).”  

/ks. E. Burzyk/ 
 

Gorliwość o dom Twój pożera Mnie 
 
 
 

Extra… 
× 04.03 - Światowy Dzień Tenisa 
× 05.03 - Dzień Teściowej 
× 08.03 - Dzień Kobiet 



A w parafii… 
▪ W poniedziałek 26 lutego 2018 roku 26-osobowa grupa z Parafii Brzeziny udała się na 
pielgrzymkę śladami świętych. Głównym celem były Siedlce. Pątnicy z Brzezin o godz. 
12.00 uczestniczyli w tamtejszej katedrze w Eucharystii. Później udali się do Domu Biskupa 
Siedleckiego. Tam ks. bp Kazimierz Gurda przyjął brzezińskich parafian obiadem. Przy stole 
był czas na różne rozmowy na temat wiary i problemów społecznych. Później Ksiądz Biskup 
przybliżył zebranym historię Błogosławionych Męczenników z Pratulina oraz przekazał na 
ręce ks. kanonika Józefa Knapa ich relikwie. Na zakończenie tego sympatycznego spotka-
nia Brzeziniacy otrzymali publikacje książkowe na temat nowych patronów oraz diecezji sie-
dleckiej. W drodze powrotnej grupa zatrzymała się w Górze Kalwarii. Tam zwiedzili multi-
medialne Muzeum św. Stanisława Papczyńskiego oraz pomodlili się przy jego relikwiach.  
▪ Za tydzień rozpoczynamy w parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Rafał 
Gudwański. Na mszy niedzielnej o godz. 10.00 wprowadzi relikwie św. Teresy Benedykty. 
▪ Szukamy osób chętnych do przygotowania oprawy liturgii na Triduum Paschalne. Pierw-
sza próba pieśni z p. organistą odbędzie się we wtorek 6 marca o godz. 17.00 w Świetlicy 
Wiejskiej w Brzezinach. Przygotujmy wspólnie piękną liturgię na chwałę Pana. Zapraszamy! 
▪ Zachęcamy do przygotowania palm na Konkurs Palm Wielkanocnych 25 marca. 

Intencja różańcowa na marzec 
Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania du-
chowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Kościół naucza, że są grzechy lekkie i ciężkie, dzisiaj chciałem spytać jak my 
katolicy mamy wartościować grzechy? Bo chyba za często mamy fobie na punkcie 
seksu. W końcu mąż, który lekceważy swoją żonę, poniża ją będzie „lepszy” niż 
mężczyzna który szanuje swoją kobietę, ale żyją razem bez ślubu. Nie słyszałem, żeby 
księża pytali o relacje między małżonkami, ale pytają o ślub. Tak samo przykład  
z piękną adhortacją papieża Franciszka Amoris Laetitia poruszającą wiele ważnych 
tematów, a my Katolicy „zachodu” razem z hierarchami spłyciliśmy ją do jednej 
kwestii czy można udzielić komunii komuś kto żyje bez ślubu. A przecież mamy różne 
grzechy a „nie cudzołóż” jest tylko jednym z 10 przykazań i niektórzy teolodzy mówią, 
że nie przez przypadek dopiero 6 a nie np. 2 czy 3. 
- /o. A. Matras SJ/ Możemy spłycić tą rzeczywistość grzeszności człowieka do stwierdzenia, 
że małą szpilkę można Panu Bogu wepchnąć a dużą nie, grzech to grzech… Zgodnie z tym 
co pisał Św. Paweł Apostoł zapłatą za grzech (każdy) jest śmierć. Rzeczywistość grzechu 
dotyka każdej relacji, jaką mamy z Bogiem, z innymi ludzmi, ze światem i samym sobą. Stąd 
też to, czego dokonał dla nas Chrystus dotyka każdej z tych sfer zniszczonych przez 
grzech. Owszem jest problemem, że grzechy sprowadzamy do cielesności podczas gdy 
ciało nie jest złe (bo Chrystus przyjął ludzkie ciało) nam grozi odrzucenie ciała i tego co 
cielesne a wychwalanie tylko ducha. Przyzwyczajamy się do grzechu tak, że rodzi się w nas 
przyzwolenie na niewłąściwe postępowanie i wydaje nam się, ze jest dopuszczalne, małe 
ploteczki, oczernianie, a zjedzenie mięsa w piątek urasta do wielkiej tragedii. Podział na 
grzechy lekkie i ciężkie został wprowadzony żeby nam pomóc, żeby sumienie nas nie zjadło 
do końca. Żeby nie zadręczać samego siebie. Warto pamiętać, że od intencji może zależeć 
czy coś jest grzechem czy nie, zła intencja może najszlachetniejsze postępowanie uczynić 
grzechem. Np. mamy prawo do tego żeby wyrazić opinie powiedzieć komuś, że źle 
postępuje. Ale jeśli czyniąc to „zabijemy” kogoś niewłaściwym słowem czy wypowiemy to 
bez życzliwości, to chociaż postępowanie jest właściwe może stać się grzechem. To co 
należy dodać, grzech jest naszą chorobą a jedynym lekarstwem jest Pan Bóg. Problem nie 
jest w Bogu, bo nie ma takiego grzechu czy słabości, których by nie chciał przebaczyć 
problem jest w nas, bo to oznacza, że mam się przyznać do mojego grzechu, nawet do tego 
samego cały czas, a to mi burzy mój piękny obraz siebie.      

Boży człowiek… - św. Beata (8 marca) 
Beata pochodziła z Afryki i z grupą Towarzyszy poniosła tam 
śmierć męczeńską. Nie znamy ani dnia, ani roku ich śmierci, gdyż 
prześladowań było wiele, a nie zachowały się ich akta męczeńskie 
- podobnie jak wielu pomordowanych za wiarę. Martyrologium 
Rzymskie dzień ich śmierci umieszcza dzisiaj. Oprócz św. Beaty 
są tam wymienieni: biskup Cyryl oraz Rogat, Feliks, drugi Rogat, 
Urban, Sylwan, Mamillus, Herenia i Felicyta. Modlitwa. Boże, Ty 
wskazujesz Swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie święta Beata 
otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy 
radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania 
pokus.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen 

Tu es Petrus... 
255. Leon XIII (20.II.1878-20.VII.1903) Giacomo Vincenzo Pecci, ur. w 1810 w pobliżu 
Anagni, działał jako nuncjusz w Brukseli (od 1843) oraz jako biskup Perugii (od 1846).  
W 1853 został kardynałem. Wybrany papieżem 20 lutego 1878 r. W pierwszej encyklice  
z 21 kwietnia 1878 za jedno z najważniejszych zadań pontyfikatu uznał rozwiązanie pro-
blemu Kulturkampfu w Niemczech. Na stosunkach Kościoła z Francją zaciążyły ustawy an-
tykościelne, zabiegi Leona XIII o pojednanie z rządem francuskim skończyły się niepowo-
dzeniem. We Włoszech na przełomie 1870/1871 w wyniku zjednoczenia Włoch państwo ko-
ścielne uległo likwidacji, papież — jak jego poprzednik — żył jako „więzień Watykanu” 
(przez kilka dziesięcioleci papieże nie opuszczali Watykanu i nie odbywali dłuższych podró-
ży). W zakresie wewnętrznokościelnym Leon XIII realizował dzieło reformy zapoczątkowane 
przez Sobór Watykański I. W encyklikach zajmował stanowisko wobec różnych kwestii teo-
logicznych: i tak zalecił studium św. Tomasza z Akwinu, w 1902 utworzył Papieską Komisję 
Biblijną. W encyklice „Rerum novarum” (1891), starał się zająć postawę pośredniczącą mię-
dzy pracodawcami i warstwą robotniczą. Za ważne zadanie pontyfikatu uważał ponowne 
zjednoczenie chrześcijan podzielonych w wierze; w 1896 opublikował encyklikę „Satis co-
gnitum” poświęconą jedności Kościoła. Zmarł 20 lipca 1903 w wieku 93 lat, zdążył jeszcze 
parę miesięcy wcześniej obchodzić 25-lecie pontyfikatu. Leona zalicza się do najbardziej 
wpływowych papieży XIX stulecia. 

Zamyśl się… 
„Kiedy pojawia się pokusa, wów-
czas zaraz uciekaj do Boga. Tu 
zwycięża ten, kto ucieka. Nie 
gódź się dobrowolnie na to, co 
podsuwa ci wróg.”       /Św. o. Pio/ 

Uśmiech 
Przychodzi pijak do księdza i mówi: - Ja jestem Jezus 
Chrystus! - Nie jesteś! - krzyczy oburzony duchowny. 
Kłócą się tak kilka minut i nagle pijak mówi: - Udowod-
nię to panu! Zabiera księdza do baru, wchodzą i stają  
w drzwiach, a barman woła:  - Jezu, znowu ty? 

Coś dla ducha… 
„Prawdziwy mężczyzna pokazuje uczucia” 

Czasami trudno jest mężczyznom rozpoznać, co czują. Wielu z nich może podać sto powo-
dów, dla których podziwiają ulubioną drużyną sportową, ale nie potrafią powiedzieć, co czu-
li, gdy zmarł ktoś im bliski: Mężczyźni także odczuwają emocje, bez względu na to, czy je 
wyrażają, czy nie. Pamiętaj, że brak uczuć nie jest oznaką prawdziwego mężczyzny. Fak-
tycznie, jeżeli  nie jesteś w stanie czuć i okazywać uczuć tym, którzy są wokół ciebie, prze-
gapisz wiele z tego, do czego zostałeś stworzony. Nie będziesz wspaniałym mężem dla 
swojej żony, dobrym ojcem dla dzieci i prawdziwym przyjacielem. Jesteś Moim synem, Ja 
cię stworzyłem. Nie daj się ogłupić stoickiemu wyobrażeniu mężczyzny. Bądź wolny, aby 
płakać, gdy coś cię zrani, i śmiać się, gdy coś prawi, że jesteś szczęśliwy. Pocieszę cię  
w twoim bólu i będę się z tobą śmiał w twojej radości.                                   /Andy Cloninger/ 

 


