
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek  21.02 Wspomnienie św. Agnieszki,  dziewicy i męczennicy 
700 msza święta 
Wtorek 22.01 Dzień Powszedni 
700 + Annę, Jana Jędrochów 
Środa 23.01  Dzień Powszedni 
700 + Edwarda Brzozę (8 r. śm.) z int. rodziny  
Czwartek 24.01 Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa  
700 msza święta 
Piątek 25.01 Święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła  
700 + Józefa, Mariannę Słowików i zm. z rodziny Słowików, Józefa, Adama Młynarczy-
ków  
Sobota  26.01 Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa 
700 1) + Janinę, Stanisława Praszkiewiczów  
      2) + Bogdana Słowińskiego 
730 o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Rafała i Agnieszki 
Niedziela 27.01 Trzecia Niedziela zwykła  
800  + Edwarda, Władysława Nowaków  
1000  1) + Stefanię i Jana Znojka, Katarzynę i Antoniego Grzegorczyk  
         2) Rodziny przyjmujące Relikwie Krzyża Świętego 
1200  1) Chrzest: Joanna Justyna Dziewięcka  
         2) + Mariana Molendowskiego od dyr. nauczycieli i pracowników S.P. JP II w Brze-
zinach 
1600  + Kazimierza Wichra, Piotra, Leonę Kurtków z int. Wandy i Janusza Kurtków 
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 II Niedziela Zwykła 
20 stycznia 2019 r. Nr 8 (530) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 62, 1-5 / 1 Kor 12, 4-11  
Ewangelia: J 2, 1-11 
W Kanie Galilejskiej odbywało się 
wesele i była tam Matka Jezusa. 
Zaproszono na to wesele także Je-
zusa i Jego uczniów. A kiedy za-
brakło wina, Matka Jezusa rzekła 
do Niego: «Nie mają wina». Jezus 
Jej odpowiedział: «Czyż to moja 
lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy 
jeszcze nie nadeszła godzina mo-
ja?» Wtedy Matka Jego powiedzia-
ła do sług: «Zróbcie wszystko, co-
kolwiek wam powie». Stało zaś tam 
sześć stągwi kamiennych przezna-
czonych do żydowskich oczysz-
czeń, z których każda mogła po-
mieścić dwie lub trzy miary. Jezus 
rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie 
wodą». I napełnili je aż po brzegi. 
Potem powiedział do nich: «Za-
czerpnijcie teraz i zanieście staro-
ście weselnemu». Ci więc zanieśli. 
Gdy zaś starosta weselny skoszto-

wał wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, któ-
rzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy 
człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowa-
łeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Gali-
lejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

Kazanie espresso… 
„Dostrzec kłopot człowieka to piękna cecha serca. Maryja dostrzegła trudną sytuację go-
spodarza, brakło wina. Uboga Maryja z Nazaretu na weselu u ubogich krewnych. Dzieli się 
swoim spostrzeżeniem z Synem i szuka wyjścia z kłopotliwej sytuacji.  
Zdumiewa nie tylko wrażliwość serca Maryi, ale i ufność, że Syn znajdzie rozwiązanie.”  

/ks. E. Staniek/ 

Panie Jezu, wśród burz,  
prowadź swój Kościół do JEDNOŚCI 

 
 
 

Kolęda… 
21. 01. 2019 r. - poniedziałek od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul Chęcińska nr 360 
– 334, 2 Brzeziny ul Chęcińska nr 284 - 332 
22. 01. 2019 r. -wtorek od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul Chęcińska nr 460 – 424, 
2 Brzeziny ul Chęcińska nr 447 - 405 
23. 01. 2019 r. -środa od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul Chęcińska nr 422 – 398, 
2 Brzeziny ul Chęcińska nr 403 - 345 
24. 01. 2019 r. - czwartek od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny ul. Chęcińska 394 – 
362, 2 Brzeziny ul. Chęcińska 341 - 301 oraz ul. Dworcowa 
25. 01. 2019 r. - piątek od godz. 15 dwóch księży: 1 Brzeziny Osiedle za torami, 2 Brze-
ziny Osiedle za torami 
26. 01. 2019 r. - sobota od godz. 9 dwóch księży: 1 Brzeziny - Osiedle Podlesie od leśni-
czówki w kierunku ul. Szkolnej i Sportowej, 2 Brzeziny - Osiedle Podlesie od ul. Szkolnej 
i Sportowej w kierunku leśniczówki 

Extra… 
× 21.01 - Dzień Babci 
× 22.01 - Dzień Dziadka 
 



A w parafii… 
▪ Trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan 
▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza osoby korzystające z żywności unijnej na warsztaty 
„Dietetyczne” oraz „Kulinarne”, które odbędą się  w sobotę 9 lutego o godz. 14.00 w Świetli-
cy Wiejskiej w Brzezinach. Plakat informacyjny został umieszczony na drzwiach magazynu 
Caritas. Przypominamy, że warsztaty są obowiązkowe. 
▪ W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska. 
▪ W tym tygodniu obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. Pamiętajmy o modlitwie za zmarłych  
i o życzeniach dla żywych. Doceńmy dobro i miłość. 

Znalezione... 
„Gdy wchodziłem do pracowni egipskiego malarza, który przybrał sobie artystyczny pseudo-
nim Hassan El Shark, oczarowały mnie baśniowe sceny o żywych, radosnych barwach. Tu, 
w centralnym Egipcie, kilkanaście kilometrów od El Minia, gdzie wszystko ma kolor szarej 
ziemi, artysta widzi kolory. Zdumiewające. Gdy piliśmy herbatę, mistrz dowiedział się, że je-
stem księdzem. Podniósł się z niskiego zydelka, odłożył na bok papierosa i skłaniając się 
nisko pocałował mnie w rękę. Spojrzałem zdziwiony na tłumacza, który z mojego wyrazu 
twarzy odczytał pytanie: – Dlaczego ten blisko 70-letni muzułmanin całuje mnie w rękę?– 
Mistrz ma szacunek do każdej osoby religijnej – powiedział. – On wie, że żyjesz nie dla sie-
bie, lecz dla Boga, a to budzi respekt. Podziwiając jego prace, z których niejedna znajduje 
się w Luwrze, komentowałem z zachwytem fantazję mistrza, co tłumacz chętnie przekładał 
na arabski.” 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Na początku tego obrzędu zadano wam 
pytanie: „Czego pragniecie dla swoich dzieci?”  
I wszyscy odpowiedzieliście: „Wiary”. Prosicie 
Kościół o wiarę dla swoich dzieci i dziś każde  
z nich w swoim sercu, w swojej duszy otrzyma 
Ducha Świętego i dar wiary. Ale wiara ta musi 
później rozwijać się, musi wzrastać. Ktoś może 
powiedzieć: „Tak, oczywiście, muszą ją 
poznawaćQ”. Tak, gdy będą chodziły na 
katechizację, poznają dobrze wiarę, będą się 
uczyć katechezy. Zanim jednak będzie ona 
nauczana, wiarę się przekazuje i jest to praca, 
która dotyczy was. Jest to zadanie, które dziś 
bierzecie na siebie: przekazywać wiarę, 
przekaz wiary. A to robi się w domu, ponieważ 
wiara zawsze jest przekazywana „w dialekcie” 

– dialekcie rodziny, dialekcie domu, w klimacie domu. Oto jest wasze zadanie: przekazywać 
wiarę przykładem, słowami, ucząc robić znak krzyża. To jest ważne. Zobaczcie – są dzieci, 
które nie potrafią się przeżegnać. „Przeżegnaj się”: i robią cos takiego, czego nie można 
zrozumieć, co to jest. Najpierw nauczcie ich tego. Ale ważne jest przekazywanie wiary 
swoim życiem wiarą: niech widzą miłość małżonków, niech widzą spokój w domu, niech 
widzą, że tu jest Jezus. I pozwolę sobie na pewną radę, wybaczcie, ale radzę wam to: nigdy 
nie kłóćcie się przy dzieciach, nigdy. To normalne, że małżonkowie sprzeczają się, byłoby 
dziwne, gdyby było inaczej. Róbcie to, ale niech one tego nie słyszą, niech tego nie widzą. 
Nie znacie niepokoju, jaki wywołuje w dziecku widok kłócących się rodziców. Jest to, jeśli 
pozwolicie, rada, która pomoże wam przekazywać wiarę. Czy sprzeczka jest czymś 
brzydkim? Nie zawsze, ale jest czymś normalnym. Ale niech dzieci tego nie widzą ani nie 
słyszą, aby się nie bały.”                                                                             /papież Franciszek/  

Boży człowiek… - bł. Paula Gambara Costa (24 stycznia) 
Paula Gambara Costa urodziła się 3 marca 1473 r. w Bre-
scii. Od młodości była podziwiana za piękno i głębię cnót 
chrześcijańskich. Tęskniła za życiem zakonnym, mimo to, 
wbrew jej woli, bardzo młodo (miała zaledwie 12 lat) wydano 
ją za hrabiego Ludwika Costa. W 1485 r. obydwoje za-
mieszkali w Piemoncie. Początkowo młodej mężatce spodo-
bało się życie światowe. Pod wpływem franciszkanina Anioła 
Carletti powróciła jednak do wcześniejszych aspiracji i wstą-
piła do III Zakonu Franciszkańskiego, przywdziewając ter-
cjarski habit. Ludwik nie akceptował zmiany swojej żony, stał 
się arogancki i chciwy. Więził Paulę, zdarzało się nawet, że 
ją bił. Utrudniał jej praktyki religijne i prowadzenie działalno-
ści charytatywnej. Widząc brak zainteresowania, a nawet 
niechęć do siebie ze strony męża, Paula poświęciła się wy-
chowaniu urodzonego w 1488 r. syna - Jana Franciszka. 
Rozpoczęła również życie pokutne, wiele czasu poświęcając 
modlitwie. W latach 1493-1503 zapanował głód. Paula chęt-

nie wykazywała się hojnością wobec wielu biednych, chorych i bezdomnych, którzy przy-
chodzili po pomoc. Ludwik Costa w 1504 r. zmienił swoje życie, czego przyczyną była nagła 
i ciężka choroba jego wieloletniej kochanki. Paula przebaczyła mężowi niewierność i lata 
poniżania. Zaopiekowała się nawet śmiertelnie chorą dawną kochanką męża i pomogła jej 
przygotować się do pojednania z Bogiem. Pod wpływem tych wydarzeń Ludwik zaczął zu-
pełnie inaczej traktować swoją żonę. Mogła jawnie nosić habit franciszkański. Gdy mąż po-
ważnie zachorował, kochająca żona opiekowała się nim i pielęgnowała go. Poleciła go też 
wstawiennictwu Anioła Carletti, który zmarł w Cuneo. Ludwik został uzdrowiony i udał się na 
pielgrzymkę do grobu błogosławionego franciszkanina, a historia tego uleczenia została 
uwzględniona w postępowaniu beatyfikacyjnym Anioła Carlettiego z Chivasso. Gdy Paula 
owdowiała, poświęciła się całkowicie opiece nad ubogimi. Na ten też cel przeznaczyła cały 
swój majątek. Zmarła w opinii świętości 24 stycznia 1515 r., mając 42 lata. Modlitwa. Panie 
Boże przez przykład bł. Pauli prosimy naucz nas wybaczać i żyć miłością miłosierną. 

Zamyśl się… 
„Bóg dał kapłanom taką moc, jakiej nie 
użyczył ani aniołom, ani archaniołom: 
tym, co mieszkają na ziemi, zlecił, by 
szafowali tym, co jest w niebie.”  
                            /Św. Jan Chryzostom/ 

Uśmiech 
- Nie wiesz przypadkiem, kto ze znajomych chciał-
by sprzedać samochód? - pyta Kowalski Nowaka. 
- Malinowscy będą chcieli. 
- A skąd wiesz? 
- Bo sam im go sprzedałem w zeszłym tygodniu... 

Coś dla ducha… 
„Uporządkuj swoje życie” 

„Czy kiedykolwiek próbowałeś posprzątać w szafie? Zanim mogłeś poukładać rzeczy na 
właściwym miejscu, musiałeś najpierw wszystko wyjąć. Jeżeli ktoś przyszedłby w czasie po-
rządkowania i zoczył, co robisz, mógłby powiedzieć: >>Co za okropny bałagan! Z pewno-
ścią nie dbasz o swój dom<<. Ale ty wiedziałbyś, że robisz to dla porządku. Czasami twoje 
życie wygląda tak jak ta szafa. Dla twojej korzyści zacząłem wszystko układać. Widzę, że 
kusi cię, aby przerwać Mi w trakcie i powiedzieć: >>Poczekaj chwilę. Przedtem nie było aż 
tak źle. Przynajmniej te wszystkie duchowe rupiecie były schowane, a ja nie musiałem na 
nie patrzeć<<. Jeżeli próbujesz przerwać porządkowanie, nigdy nie doświadczysz błogosła-
wieństwa płynącego z całkowicie podporządkowanego życia. Mój synu, pozwól Mi skończyć 
parę. Może wydawać się, że jest bałagan, ale na końcu będzie doskonale poukładane.”  

/Andy Cloninger/ 
 


