
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 18.02 Dzień Powszedni 
1600 + Mirosława Cerazego (r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1630 + Jerzego Grudnia, Leokadię, Tadeusza Grabowskich z int. rodziny 
Wtorek 19.02 Dzień Powszedni 
1600 1) W 40 r. ur. Pawła  
        2) + Genowefę Władyszewską z int. wnuczki Justyny z rodziną  
1630 1) + Alicję Zegadło  
        2) + Edwarda Bugajskiego z int. OSP Kowala   
Środa 20.02  Dzień Powszedni – RELIKWIE ŚW. FRANCISZKA I HIACYNTY 
1600 1) + Annę Krzysztofek z int. córki Renaty z rodziną  
        2) + Alicję Zegadło, Stefanię, Piotra Metryków  
1630 1) + Zofię Więckowską, Władysława i Janinę Jasińskich  
        2) + Janinę Ślusarczyk-Prędota z int. siostry Franciszki 
Czwartek 21.02 Dzień Powszedni 
1600 1) + Zdzisława, Stanisława Kutę z int. Krzysztofa Kuta z rodziną 
        2) + Juliannę Krzysztofek z int. męża Stefana  
1630 1) O Boże bł. i opiekę Serca Maryi dla Ryszarda i Iwony Władyszewskich 
        2) + Wiesława Januszka z int. rodz. Stokowców   
Piątek 22.02 Święto katedry św. Piotra Apostoła  
1600 1) + Genowefę Plewę (1 r. śm.) z int. córek z rodzinami  
        2) + Genowefę Władyszewską z int. wnuczki Katarzyny z rodziną   
1630 1) + Genowefę i Henryka Ślusarczyków (r. śm.) z int. rodziny  
        2) + Edwarda Bugajskiego z int. Marka Stachury z rodziną  
Sobota 23.02 Wspomn. św. Polikarpa – RELIKWIE BŁ. STEFANA WINCENTEGO 
1600 1) + Edwarda Kołka (5r. śm.) 
       2) + Mirosława Brzozę z int. żony z dziećmi 
1630 1) W 18r. ur. Wiktorii  Kaczor o zdrowie i Boże bł. na dalsze lata w dorosłym życiu  
        2) + Danutę Ziopaję z int. rodz. Malickich 
Niedziela 24.02 Siódma Niedziela zwykła    
800  + Władysława, Marię Frankowicz i zm. z rodziny Łysaków z int. Łysaków  
1000  1) + Stefanię Gruszczyńską, Józefa, Anielę, Jakuba Zychowiczów, Mariannę, Andrze-
ja, Tadeusza, Teresę, Pawła, Andrzeja Wiejasów  
        2) w int. parafian 
1200  1) Chrzest: Fabian Marcin Pietryka 
       2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. 
1600 + Mariusza Kurtka  

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
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 VI Niedziela Zwykła 
17 lutego 2019 r. Nr 12 (534) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Jr 17, 5-8   
                   1 Kor 15, 12. 16-20 
Ewangelia: Łk 6, 17.20-26 
Jezus zszedł z Dwunastoma na 
dół i zatrzymał się na równinie; 
był tam liczny tłum Jego uczniów 
i wielkie mnóstwo ludu z całej Ju-
dei i z Jeruzalem oraz z nadmor-
skich okolic Tyru i Sydonu. On 
podniósł oczy na swoich uczniów 
i mówił: «Błogosławieni jesteście, 
ubodzy, albowiem do was należy 
królestwo Boże. Błogosławieni, 
którzy teraz głodujecie, albowiem 
będziecie nasyceni. Błogosławie-
ni, którzy teraz płaczecie, albo-
wiem śmiać się będziecie. Błogo-
sławieni jesteście, gdy ludzie was 
znienawidzą i gdy was wyłączą 
spośród siebie, gdy zelżą was  
i z powodu Syna Człowieczego 
odrzucą z pogardą wasze imię 
jako niecne: cieszcie się i raduj-
cie w owym dniu, bo wielka jest 

wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Nato-
miast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy 
teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz 
śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie 
chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom». 

Kazanie espresso… 
„Nieustannie istnieje groźna pokusa budowania świata Ewangelii środkami wypracowanymi, 
skutecznymi w budowaniu pomyślności  doczesnej. Bogate środki do budowy bogatego 
świata. To była główna przeszkoda, o którą rozbili się współcześni Apostołom zwolennicy 
Jezusa. Dziś to główna przeszkoda nowej ewangelizacji. Ewangeliczny świat można budo-
wać jedynie ubogimi środkami.”                                                                        /ks. E. Staniek/ 
 

Jesteś błogosławiony czy biada ci? 
 
 
 

Extra… 
× 17.02 – Światowy Dzień Kota 



A w parafii… 
▪ W tym tygodniu wspomnienie św. Franciszka i Hiacynty Marto (środa) i bł. Stefana Win-
centego Frelichowskiego (sobota). 
▪ Niedziela 10 lutego 2019 roku w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach była prze-
żyta bardzo uroczyście. Tego dnia podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 o. Wojciech Twar-
dzik OCD z Piotrkowic wprowadził do świątyni relikwie błogosławionego Alfonsa Marii Ma-
zurka od Ducha Świętego. Relikwiarz, w którym została umieszczona cząstka kości patrona 
został ufundowany przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Z tej okazji w kościele 
przed ołtarzem został umieszczony obraz błogosławionego udekorowany czerwonymi kwia-
tami nawiązującymi do męczeństwa. Podczas homilii o. Wojciech przybliżył życie karmeli-
tańskiego przeora. Wskazał na jego szczególne nabożeństwo do Matki Bożej i oddanie pra-
cy zakonnej. Każda msza tego dnia zakończyła się ucałowaniem relikwii bł. Alfonsa Marii. W 
przygotowanie uroczystości zaangażowała się schola i chór parafialny oraz młodzież ze 
szkoły w Brzezinach. Bł. Alfons Maria Mazurek od roku 1930 pełnił w Czernej posługę prze-
ora i ekonoma klasztoru. Niezmordowanie służył wiernym w konfesjonale i na ambonie, za-
chęcając wszystkich do ufności w pośrednictwo Maryi. Zginął rozstrzelany przez hitlerow-
ców 28 sierpnia 1944 roku w Nawojowej Górze koło Krzeszowic, z modlitwą na ustach i z 
różańcem w dłoniach. Wstawiaj się za nami Męczenniku za wolność, Błogosławiony Alfon-
sie Mario Mazurku! 
▪ Przypominamy, że dziś o 13.00 w remizie OSP w Brzezinach zebranie wiejskie w trakcie, 
którego odbędą się wybory sołtysa i rady sołeckiej 
 

Znalezione... 
„Flamandzki malarz Antoon van Dyck (1599-1641) namalował obraz który przedstawia św. 
Ambrożego, który stanowczym gestem zatrzymuje cesarza Teodozjusza, usiłującego wejść 
do katedry w Mediolanie. Co skłoniło świętego biskupa do tak drastycznej decyzji, aby nie 
pozwolić władcy na udział we Mszy św.? Chodzi o wydarzenia z roku 390. Na rozkaz Teo-
dozjusza doszło do masakry w Tesalonikach. Ambroży napisał do niego list, w którym nie 
tylko wyrażał żal i oburzenie, nie tylko napominał, ale również nakazywał cesarzowi podjęcie 
pokuty za ten grzech. Teodozjusz to zalecenie zlekceważył, dlatego gdy próbował wejść do 
świątyni, przekonał się, że drzwi blokuje osobiście biskup. "Nie ośmielę się złożyć Ofiary, je-
śli ty będziesz chciał w niej uczestniczyć. Bo czyż to, czego nie wolno winnemu przelania 
krwi jednego niewinnego, wolno winnemu przelania krwi wielu? Nie sądzę" - oświadczył 
święty duszpasterz i nie ugiął się, póki władca nie okazał skruchy i nie odbył publicznej po-
kuty. Jak podają historycy, rozgrzeszenie Teodozjusz otrzymał dopiero na Boże Narodze-
nie.(V) Kard. Timothy Dolan, reagując na sugestie ekskomunikowania gubernatora stanu 
Nowy Jork, przytomnie zauważył, że to nie rozwiązuje problemu. "Trudno zaprzeczyć temu, 
że politycy, którzy prywatnie chcą być praktykującymi katolikami, a jednocześnie angażują 
się w tworzenie ustaw stanowiących zagrożenie dla ludzkiego życia i ładu moralnego, skła-
dają antyświadectwo, które w Kościele odczuwamy bardzo boleśnie" - napisał kilka lat temu 
o. Jacek Salij OP. Rzecz w tym, aby w sytuacji, w której odwołanie się aż do tak ostrych 
środków, jak wykluczenie, okazało się konieczne, nie tylko od razu otworzyć przed nimi dro-
gę powrotu, ale również pomóc im na nią wejść. Nie przymusem, presją, groźbą, ale miło-
sierdziem i przykładem życia zgodnego z nauczaniem Kościoła. Brzmi to może podniośle, 
ale o to naprawdę o to chodzi. Z listów św. Ambrożego wiadomo, że czuł wielki żal, iż nie 
zdołał zapobiec złu, do którego doszło, przez skuteczniejszą formację cesarza. Wcale nie 
odczuwał satysfakcji, że zamknął przed nim drzwi świątyni i pozbył się siejącego zgorszenie 
polityka. Bo nie taka jest przecież misja pasterza w Kościele. Chodzi o prowadzenie do 
wspólnoty, a nie o wykluczanie z niej.”                                                                 /za: deon.pl/  
 

Boży człowiek… - św. Flawian (18 lutego) 
O młodości Flawiana historia przekazała nam skąpe wiadomo-
ści. Nestoriusz przekazał nam jedynie informację, że od bardzo 
wczesnych lat Flawian oddał się na służbę Panu Bogu. Teodor 
Lektor (wiek VI) pisze, że Flawian był kustoszem, czyli probosz-
czem, kościoła katedralnego Hagia Sofia w Konstantynopolu.  
W lipcu 446 roku został wybrany na patriarchę Konstantynopola 
po św. Proklusie. Jego rządy na stolicy konstantynopolitańskiej 
nie były bynajmniej spokojne. Już od samego początku wszedł 
w konflikt z Chryzafem, wysokim urzędnikiem cesarza Teodo-
zjusza II, który spodziewał się, że za udzielone biskupowi po-
parcie otrzyma od niego jakiś kosztowny prezent, jak to było 
wówczas w zwyczaju. Niechęć dworu cesarskiego do patriarchy 
wzrosła, kiedy Flawian na synodzie w Konstantynopolu w roku 
448 potępił naukę Eutychesa, który głosił, że Chrystus miał tylko 
jedną naturę Boską, podobnie jak jedną osobę. Papież św. Le-

on I Wielki w osobnym liście pochwalił za to Flawiana i przy tej okazji wyjaśnił w sposób ja-
sny naukę Kościoła. Dwór cesarski nadal jednak popierał Eutychesa. Zwołał nawet do Efezu 
pseudo-synod, gdzie błędną naukę Eutychesa ogłoszono za prawowierną i nakazano się jej 
trzymać. Tam też ogłoszono Flawiana heretykiem, wyłączono go z Kościoła i skazano na 
wygnanie. Synod ten słusznie nazwano synodem "zbójeckim", gdyż pobito na nim prawo-
wiernych biskupów. Flawiana skopano i poturbowano pięściami (449). W drodze na wygna-
nie traktowano Flawiana jak zbrodniarza. Starzec zmarł, nie doszedłszy nawet do miejsca, 
które cesarz przeznaczył mu na zsyłkę (449). W niecały rok potem zmarł również cesarz 
Teodozjusz II. Wszyscy widzieli w tym jawną karę Bożą. Następca Teodozjusza II, cesarz 
Marcjan, i jego małżonka św. Pulcheria sprowadzili bardzo uroczyście relikwie św. Flawiana 
do Konstantynopola i złożyli je w kościele Świętych Apostołów, który spełniał wówczas rolę 
mauzoleum świętych Kościoła wschodniego. Sobór Chalcedoński w roku 451 potępił naukę 
Eutychiusza (Eutychesa), a depozycję św. Flawiana i kary na niego rzucone uznał za nie-
ważne. Po śmierci wielki bojownik o czystość wiary doczekał się więc rehabilitacji. Modli-
twa.  Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, wierzę mocno, żeś został człowiekiem, aby 
nas odkupić, a przez to uczynić dziećmi Ojca Twego niebieskiegoi dziedzicami Królestwa 
Twego. Zachowamy więc tę wiarę, albowiem ona jest naszą pociechą i nadzieją w życiu  
i przy śmierci. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi wraz 
z Bogiem Ojcem i Duchem Św., teraz i na wieki wieków. Amen. 

Zamyśl się… 
„Że dobrym być potrzeba i któż tego 
nie wie? Lecz dobry owoc rośnie nie 
na każdym drzewie.”      /Mikołaj Rej/  

Uśmiech 
Na lekcji: - Dziecko, które sie raz oparzy, unika po-
tem ognia. Czy znacie jakiś inny przykład? Jasio: - 
Dziecko, które się raz wykąpie, unika potem wody... 

Coś dla ducha… 
„Oddaj mi broń” 

Dziecku broń palna może wydawać się piękną, świetną zabawką. Jest ekscytująca i wydaje 
głośne „bum”. Lecz ojciec nigdy nie dałby jej dziecku do zabawy, ponieważ zna zagrożenie 
jakie powoduje. Są pewne zabawki, których używania  zabroniłem Moim dzieciom dla ich 
dobra. Jasno przedstawiłem je w Moim Słowie i w Dziecięciu Przykazaniach. Nie jestem za-
bójcą radości, złodziejem zabawy. Przygotowałem sposób życia, który pozwoli ci radować 
się bez zranień. Proszę, nie daj się zwieść krzykliwości cudzołóstwa i pożądliwości czy też 
ekscytującemu powabowi oddawania czci bożkom. Nie daj się skusić zabawkom samolub-
stwa. Jestem twoim kochającym ojcem. Oddaj mi broń.                               /Andy Cloninger/ 

 


