
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 04.03 Święto św. Kazimierza, królewicza  
1600 + Mariannę i Stanisława Wierzbickich z int. syna  
1630 + Władysława Króla, Alicję Kot i zm. z rodziny Zychowiczów, Królów i Żbikowskich      
Wtorek  05.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Genowefę, Romana, Czesława, Bogdana Janus  
       2) + Genowefę Władyszewską z int. Zgromadzenia Sióstr Sercanek 
1630 1) + Henryka Wojtysia z int. żony z dziećmi  
        2) + Annę Krzysztofek z int. rodziny Dereniów i Habów     
Środa 06.03  Środa Popielcowa  
800  + Katarzynę, Józefa Wieczorków, Jerzego Dziergwę i Józefa Pabiana   
1200  + Aleksandrę Zacharz   
1600  + Mieczysława i Wandę Baran    
1800 + Edwarda Rutkiewicza (1r. śm.), Natalię Rutkiewicz (6r. śm.) z int. syn i córka 
Czwartek 07.03 Czwartek po Popielcu  
1600 1) + Mariana Zawadzkiego z int. Kubiczów 
        2) + Krzysztofa i Sławomira Brzozę z int. siostry i braci z rodzinami 
1800 1) +Wiesława Januszka z int. żony z dziećmi 
        2) + Danutę Ziopaja z int. uczestników pogrzebu 
Piątek 08.03 Piątek po Popielcu 
1600 + Annę Giemzę (17r.śm.), Cecylię i Henryka Kmiecików, Władysława i Józefę Więc-
ków 
1800 + Annę, Stanisława Kowalskich, Annę, Mieczysława Korbanów, Stanisławę, Stani-
sława Stajniaków z int. dzieci 
Sobota  09.03 Sobota po Popielcu 
1600 1) + Franciszkę Malicką i Mieczysława Malickiego  
        2) + Juliannę Krzysztofek z int. córki Urszuli z mężem i dziećmi 
1630 1) + Stanisława, Stanisławę Malickich (r. śm.) i Stanisława Sołtysa (r. śm.) z int. żony 
i córki  
        2) +Wiesława Januszka z int. chrześnicy z rodziną 
Niedziela 10.03 Dziewiąta Niedziela zwykła    
800  + Henryka Ślusarczyka (4 r. śm.), Janinę Prędotę 
1000  + Za zm. z rodziny Zawadzkich, Józefa, Janinę, Andrzeja Tkacz, Genowefę, Włady-
sława Łataś, Danutę, Krzysztofa Dudzik  
1200  w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1600 Msza Święta za Parafię  

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

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
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 VIII Niedziela Zwykła 
3 marca 2019 r. Nr 14 (536) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Syr 27, 4-7 / 1 Kor 15, 54b-58      Ewangelia:   Łk 6, 39-45 
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewido-
mego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz 
każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz 
drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz 
mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, 
podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze 
swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma 
drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry 
owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się 
fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego 
skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa 
zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta». 

Kazanie espresso… 
„Nie po słowach, lecz po czynach. Chcąc obiektywnie ocenić człowieka, należy zestawić je-
go dobre i złe czyny. 
Tych dobrych jest z reguły o wiele więcej niż złych. 
Często jeden zły czyn zasłania nam tysiące drobnych czynów.  
Obiektywna ocena drugiego człowieka jest bardzo trudna.”                             /ks. E. Staniek/ 
 

 

Modlitwa – Post – Jałmużna 
 
 
 

Extra… 
× 05.03 - Dzień Teściowej 
× 08.03 - Dzień Kobiet 
 



A w parafii… 
▪ 6 marca Środa Popielcowa. Rozpoczynamy Wielki Post. Kościół szczególnie proponuje 
trzy formy przeżywania tego okresu: modlitwa, post, jałmużna. MODLITWA: 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 Droga Krzyżowa w nie-
dzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00. POST: Zachęcamy do pod-
jęcia na czas Wielkiego Postu postanowień i wyrzeczeń, dla uświęcenia siebie, w ofierze za 
kogoś i dla ćwiczenia silnej woli. JAŁUŻNA. W naszym kościele od Środy Popielcowej bę-
dzie można zabrać do domu skarbonkę wielkopostną (leżą na tyle kościoła). Należy do niej 
regularnie przez czas postu wrzucać w domu pieniądze, które mieliśmy np. przeznaczyć na 
zakup jakiejś drobnej przyjemności. Chodzi o wyrobienie w sobie nawyku dzielenia się z in-
nymi, nie chodzi o wielkie kwoty. Pieniądze zostaną przeznaczone na osoby starsze i sa-
motne z naszej parafii. Zachęcamy nie tylko najmłodszych do praktykowania tej formy jał-
mużny. Skarbonki z pieniędzmi należy przynieść do kościoła między Wielkanocą a Niedzielą 
Miłosierdzia. Można też wspierać inne dzieła charytatywne Kościoła. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. 

Z Watykańskiej Ziemi... 
„W naszej drodze odkrywania modlitwy "Ojcze nasz" zgłębimy dzisiaj pierwszą z jej siedmiu 
próśb, czyli "święć się imię Twoje". Istnieje siedem próśb "Ojcze nasz", które łatwo można 
podzielić na dwie podgrupy. W centrum trzech pierwszych znajduje się "Ty" Boga Ojca;  
w pozostałych czterech w centrum jest "my" i nasze ludzkie potrzeby. W pierwszej części 
Jezus wprowadza nas w swoje pragnienia, z których wszystkie są skierowane do Ojca: 
"święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja". W drugiej to On wchodzi 
w nasze położenie i wyraża nasze potrzeby: chleb powszedni, przebaczenie grzechów, po-
moc w pokusie i wyzwolenie od zła. Mamy tu do czynienia z wzorcem wszelkiej modlitwy 
chrześcijańskiej - powiedziałbym wszelkiej ludzkiej modlitwy - który zawsze składa się z jed-
nej strony, z kontemplacji Boga, Jego tajemnicy, Jego dobroci i piękna, a z drugiej strony, ze 
szczerej i odważnej prośby o to, co jest nam potrzebne do życia oraz do tego, by dobrze 
żyć. Tak więc, w swej prostocie i zwięzłości "Ojcze nasz" uczy tych, którzy się nią modlą, by 
nie mnożyć pustych słów, bo - jak mówi Jezus - "wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, 
wpierw zanim Go poprosicie" (Mt 6, 8).Kiedy rozmawiamy z Bogiem, nie czynimy tego, aby 
Mu wyjawić, co leży nam na sercu: zna On to znacznie lepiej niż my sami! O ile Bóg jest dla 
nas tajemnicą, to my nie jesteśmy w Jego oczach zagadką (por. Ps 139, 1-4). Bóg jest jak te 
matki, którym wystarczy jedno spojrzenie, aby zrozumieć wszystko o dzieciach: czy są za-
dowolone czy też smutne, czy są szczere, lub coś ukrywają...Pierwszym krokiem w modli-
twie chrześcijańskiej jest zatem powierzenie się Bogu, Jego opatrzności. To jakby powie-
dzieć: "Panie, Ty wszystko wiesz, nie trzeba nawet, bym Tobie mówił o moim cierpieniu, 
proszę Cię tylko, abyś był tu przy mnie: Ty jesteś moją nadzieją".”         /Papież Franciszek/ 

Znalezione… 
„Kilkakrotnie  w okresie, gdy organizował pomoc dla zniszczonych wojną prowincji, ogrom 
leżącej przed nim pracy doprowadzał go na skraj załamania; właśnie w jednej z takich chwil 
ośmielił się stanąć twarzą w twarz z budzącym grozę Richelieu, aby domagać się pokoju  
w imieniu cierpiących. _Panie! – krzyczał stojąc ze łzami na policzkach przed dostojnym 
kardynałem. – Daj nam pokój! Miej litość nad Francją i zawrzyj pokój. Serce Richelieu  
z pewnością nie należało do najmiększych, ale nawet on wydawał się poruszony przez ten 
szczery apel. W każdym razie, nei okazał gniewu. _Pragnę pokoju – oznajmił – i podejmując 
odpowiednie środki, by go osiągnąć, nie wszystko jednak zależy ode mnie. Odprawił go z 
niezwykłą dla siebie uprzejmością. Nie był jedyną osobą, której harde usposobienie 
złagodniało w zetknięciu ze świętym Wincentym a Paulo. Miłość, jaką Wincenty darzył 
bliźnich była zaraźliwa, ponieważ wypływała z miłości do Chrystusa.” 

 /frag. książki „Apostoł Miłosierdzia”/  

Boży człowiek… - św. Jan Józef od Krzyża (5 marca) 
Karol Kajetan (Carlo Gaetano) urodził się 15 sierpnia 1654 r. na 
wyspie Ischia koło Neapolu, w szlacheckiej rodzinie, jako trzeci 
syn Giuseppe (Józefa) i Laury Gargiulo. Uczył się w szkole au-
gustianów. W 1669 r., mając 15 lat, wstąpił do zakonu francisz-
kańskiego o najsurowszej regule (alkantarzyści - franciszkanie 
bosi zreformowani przez św. Piotra z Alkantary). Przyjął wów-
czas imię Jan Józef od Krzyża. Prowadził szalenie ascetyczny 
tryb życia: nieustannie pościł, nie pił wina, spał trzy godziny na 
dobę. Już w okresie formacji był wysoko oceniany przez przeło-
żonych. Chociaż pragnął pozostać skromnym bratem zakon-
nym, w duchu posłuszeństwa 18 września 1677 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie. Na polecenie władz zakonnych zajął się za-
kładaniem nowych fundacji. Przyczynił się do powstania klasz-
torów w Hiszpanii i we Włoszech. Był reformatorem zakonu, mi-
strzem nowicjatu, a następnie prowincjałem. Człowiek wielkiej 

pokory, umartwienia i roztropności, obdarzony darem kontemplacji, prorokowania i bilokacji. 
Był kierownikiem duchowym i spowiednikiem wielu znanych ludzi, także świętych. Z jego rad 
korzystali kardynałowie, biskupi i osoby świeckie, często zajmujące wysokie stanowiska. 
Zmarł w Neapolu 5 marca 1734 roku w klasztorze św. Łucji (Santa Lucia al Monte); tam do 
dziś znajduje się jego grób. Kanonizowany został przez papieża Grzegorza XVI 26 maja 
1839 r. Jest patronem wyspy Ischia. Doroczne obchody ku jego czci odbywają się na po-
czątku września i trwają przez 4 dni. Jedną z celebracji jest uroczysta procesja z relikwiami 
św. Jana Józefa od Krzyża wzdłuż portowych nabrzeży. 

Modlitwa… 
Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa, Twojego Syna, i aby 
wierzyć w jego mądrość. Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu coraz bardziej i staram 
się wierzyć w Niego całym moim sercem. Wkraczam na ścieżkę skruchy, abym w umieraniu 
dla siebie mógł powstać do nowego życia. Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla grzesz-
nego świata i przyniosłeś ludzkości dar pojednania przez Twoje cierpienie i śmierć. Kocham 
Cię i z radością noszę imię ‘Chrześcijanin’. Ucz mnie iść za Twoim przykładem. Powiększaj 
moją wiarę, nadzieję i miłość, abym mógł zamieniać nienawiść w miłość, a konflikty w pokój. 

Zamyśl się… 
„Kiedy kuszony, obudzisz w sobie swo-
jego anioła. On będzie bardziej chętny 
ci pomóc niż ty sam sobie! Zignoruj 
diabła i nie lękaj się go; on się trzęsie i 
ucieka, kiedy wzywasz na pomoc swe-
go Anioła stróża.”         /Św. Jan Bosco/  

Uśmiech… 
Jan Paweł II głośno rozmyśla przy licznych współ-
pracownikach: - Co ja zrobię z tymi sedia gestato-
ria (lektykami papieskimi)? Kurzą się, miejsce 
zajmują. Paweł VI sprzedał tiarę i pieniądze rozdał 
ubogim, ale komu ja to sprzedam? Wiem... (i tu 
pada nazwisko jednego z polskich biskupów). 

Coś dla ducha… 
„Inwestuj mądrze” 

„Świat szanuje tego, kto ma dużo pieniędzy na koncie. Podziwiają go, że w każdej chwili, 
gdy tego potrzebuje, może skorzystać z tych pieniędzy. Nie zauważają tego, że to właśnie 
małe depozyty i mądre inwestycje, które czynił przez lata, tak powiększyły jego konto. Czło-
wiek wiary jest podobny to tego z wielkim  kontem. Przez lata składa trwałe depozyty modli-
twy, dziękczynienia i spędzonego ze Mną czasu. Inwestuje siebie w to, co przynosi owoce  
w Moim królestwie. A później, kiedy przyjdzie czas skorzystania z konta, będzie miał nie-
ograniczone fundusze. Będzie miał mnóstwo błogosławieństwa do rozdawania. Dałem ci 
duchowe bogactwa, musisz wybrać, co z nimi zrobisz. Inwestuj je mądrze, Mój synu.”  

/Andy Cloninger/ 
 


