
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 11.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Mariana Zawadzkiego z int. siostry z mężem 
        2) + Genowefę Władyszewską z int. córek s. Wiesławy i s. Zofii 
1630 1) W 70 r. ur. Józefy Stachura z int. dzieci z rodzinami  
        2) + Wiesława Januszka z int. uczestników pogrzebu 
Wtorek  12.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Kazimierę Wolszczak, Juliana i Stanisławę Stachurów z int. rodziny  
        2) + Mirosława Brzozę z int. siostry Emilii z synem 
1630 1) + Henryka i Annę Kołbus 
        2) + Juliannę Krzysztofek z int. syna Janka z dziećmi  
Środa 13.03  Dzień Powszedni 
1800 1) + Władysława Szałasa 1 r. śm. z int. żony; 2) Z okazji im. mamy Krystyny o Boże 
bł. dla solenizantki i całej rodziny; 3) + Julię Woźniak z int. brata Tadeusza z rodziną;  4) + 
Stanisława, Janinę, Stanisławę Zioło, Teresę Rogalewską; 5) + Danutę Ziopaja z int. Hen-
ryka Kuty z rodziną; 6) Eugenię Szewczyk o zdrowie i Boże bł. opiekę Matki Bożej i Dary 
Ducha Św.; 7) O zdrowie dla syna i synowej z int. rodziców 8) + Mirosława Gierasińskie-
go z int. żony z dziećmi; 8) + Józefa Golenię, Anielę, Jana Kowalskich, Jana Nowaka; 9) + 
Lecha Zawadzkiego z int. szwagra Stefana z żoną i rodziną; 10) + s. Helenę Pędziek i Bo-
żenę Gutt; 11) + Zdzisława Stachurę i Mariannę Sobura; 12) w 50 r. urodzin Zbigniewa i 
Teresy Kowalskich o Boże bł., opiekę MB, łaskę zdrowia z int. dzieci i wnuków; 13) o da-
ry Ducha Św. dla Józefa Zubia z racji urodzin  
Czwartek 14.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Ks. Edwarda Nowaka z int. bratowej Ireny  
        2) + Krzysztofa Brzozę z int. chrzestnego   
1630 1) + Wincentego, Mariannę Kutów, Stanisława, Stefanię Śmietanów  
        2) + Genowefę Władyszewską z int. córek s. Wiesławy i s. Zofii    
Piątek 15.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Franciszkę i Edwarda Węgrzynów, Stefanię Słowińską 
        2) + Mirosława Brzozę z int. brata Mariana z rodziną    
1800 1) + Juliannę Krzysztofek z int. córki Bożeny z mężem i dziećmi  
        2) + Janinę Lurzyńską z int. uczestników pogrzebu  
Sobota  16.03 Dzień Powszedni 
1600 + Genowefę Pietszczyk i Genowefę Tkacz i zm. z rodziny Pietszczyków i Tkaczów  
1630  + Józefa Ozgę z int. córki z rodziną  
Niedziela  17.03 Druga Niedziela Wielkiego Postu 
800  + Józefa, Jadwigę Woźniaków, Jana, Magdalenę Kowalskich i zm. z rodziny Woźnia-
ków, Materków, Brzozów i Szałasów  
1000  + Józefa Gajdę (4r. śm.) z int. żony z dziećmi i wnuczkami  
1200  + Stanisława (r. śm.), Wandę Kaczor i zm. z rodziny Kowalskich i Cielątków  
1600 + Msza Św. 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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 IX Niedziela Zwykła 
10 marca 2019 r. Nr 15 (537) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Pwt 26, 4-10 /  Rz 10, 8-13 
Ewangelia: Łk 4, 1-13 
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus 
znad Jordanu, a wiedziony był przez Du-
cha na pustyni czterdzieści dni, i był ku-
szony przez diabła. Nic przez owe dni nie 
jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł 
Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby 
stał się chlebem». Odpowiedział mu Je-
zus: «Napisane jest: „Nie samym chle-
bem żyje człowiek”». Wówczas powiódł 
Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej 
chwili wszystkie królestwa świata i rzekł 
do Niego: «Tobie dam potęgę i wspania-
łość tego wszystkiego, bo mnie są pod-
dane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli 
więc upadniesz i oddasz mi pokłon, 
wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu 
odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz”». Zawiódł Go 

też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli je-
steś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da 
rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, od-
stąpił od Niego do czasu. 

Kazanie espresso… 
„Są przerwy w pokusach. Diabeł, jeśli napotka na zdecydowany opór, odchodzi na pewien 
czas i przygotowuje nowy atak.  
Życie jest walką, a jak długo żyjemy, tak długo Zły ma do nas dostęp i może atakować.  
Trzeba znać taktykę zła, by odnieść nad nim zwycięstwo.”                              /ks. E. Staniek/ 
 

Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł 
czas, gdy Chrystus puka w drzwi,  

może ostatni raz… 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kościół szczególnie proponuje trzy
żywania 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
mie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00. POST: Zachęcamy do podjęcia 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
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 j
kiejś drobnej przyjemności. Chodzi o wyrobienie w sobie nawyku dzielenia się z in
chodzi o wielkie kwoty. Pieniądze zostaną przeznaczone na osoby st
szej parafii. Zachęcamy nie tylko najmłodszych do praktykowania tej formy jał
bonki z pieniędzmi należy przynieść do kościoła między Wielkanocą a Niedzielą Miłosie
dzia. Można też wspierać inne dzieła charytatywne Kościoła. 
▪ Już teraz informujemy, że 14 kwietnia 2019 r. odbędzie się w naszej parafii XI
Palm Wielkanocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zost
ną najwyższe palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek
▪ Zapraszamy w środę na Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy,
żeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Extra… 
× 11.03 - Dzień Sołtysa 
× 14.03 - Dzień Liczby Pi (π) 
× 15.03 - Światowy Dzień Konsumenta 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ W ostatnią środę tradycyjnie dostaliśmy szczyptę popiołu na głowę
rozpoczęli proces nawracania się i wiary w Ewangelię. Czasem wydawać się może, że 
tradycja zabija nawrócenie. Nie przeszkadza nam iść w niedzielę na Msze pięknie 
ubranym kiedy 300 m dalej siedzi głodny i zmarznięty człowiek, 
skandal kiedy papież zje obiad i porozmawia z bezdomnymi 
Niejeden biskup dobrze czuje się jeżdząc autem, na które nie stać wielu jego parafian, 
ale oburza się kiedy Jego brat biskup całuje stopy muzułmanki w Wielki Czwartek. 
Jak według Ciebie powinniśmy się nawracać? Skąd wiedzieć, że musimy w ogóle się 
nawracać?  

- /DZ/ Widzę, że wkładasz kij w mrowisko. Na pytanie skąd mamy wiedzieć, że mamy się 
nawracać bardzo łatwo odpowiedzieć. Wystarczy zadać sobie pytanie, czy postępuję tak jak 
postąpiłby Jezus? Co zrobiłby Jezus w tej sytuacji? Żeby odpowiedzieć na to pytanie należy 
oczywiście przede wszystkim znać Jezusa – najlepiej poznać Go przez lekturę Pisma 
Świętego, zrozumieć przez nauczanie Kościoła i usłyszeć przez adorację Najświętszego 
Sakramentu. Nie chodzi o to, żeby się porównywać z innymi, bo nie znamy ich serca. Daleki 
jestem od tego, by powiedzieć ten robi źle, a ten jest ideałem. Tylko Bóg zna nasze serca. 
Na pewno potrzeba nam wiele pokory, by widzieć więcej. Pan Jezus na koniec p
o dwóch synach powiedział, że „celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa 
niebieskiego” (Mt 21, 28-32). Nawracanie jest nieustannym zadaniem chrześcijanina. 
Zawsze w naszym życiu będzie coś do naprawy. Tylko Matka Boża była bez grzechu. 
A nam chyba daleko do NiejU Papież Franciszek razi niektórych swoimi gestami i słowami, 
bo są one mocno zakorzenione w Ewangelii. A Ewangelia jest radykalna. Zadajmy sobie 
pytanie, czy postępuję tak jak Jezus? On pokazał, co znaczy być człowiekiem i jak dojść do 
Domu Ojca. Przecież to jest naszym celem. Chyba, że nieU Nawracajmy się i wierzmy 
w Ewangelię! 
 

. Kościół szczególnie proponuje trzy formy prze-
żywania tego okresu: modlitwa, post, jałmużna. MODLITWA: Zachęcamy do uczestnictwa w  

Krzyżowa  w  piątki  po  mszy  św. o 16.00 dla 
tradycyjna Droga Krzyżowa w niedzielę po su-

mie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00. POST: Zachęcamy do podjęcia na czas 
czeń, dla uświęcenia siebie, w ofierze za kogoś i dla 

ościele od Środy Popielcowej będzie można 
zabrać do domu skarbonkę wielkopostną (leżą na tyle kościoła). Należy do niej regularnie 

mu pieniądze, które mieliśmy np. przeznaczyć na zakup ja-
sobie nawyku dzielenia się z innymi, nie 

chodzi o wielkie kwoty. Pieniądze zostaną przeznaczone na osoby starsze i samotne z na-
do praktykowania tej formy jałmużny. Skar-

bonki z pieniędzmi należy przynieść do kościoła między Wielkanocą a Niedzielą Miłosier-

r. odbędzie się w naszej parafii XII Konkurs 
nocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zosta-

ną najwyższe palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
Zapraszamy w środę na Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy, a w piątek na Nabo-

/KK/ W ostatnią środę tradycyjnie dostaliśmy szczyptę popiołu na głowę, abyśmy 
rozpoczęli proces nawracania się i wiary w Ewangelię. Czasem wydawać się może, że 
tradycja zabija nawrócenie. Nie przeszkadza nam iść w niedzielę na Msze pięknie 

 ale wśród wielu budzi 
 w budynku Kościoła. 

na które nie stać wielu jego parafian, 
ale oburza się kiedy Jego brat biskup całuje stopy muzułmanki w Wielki Czwartek. 

iebie powinniśmy się nawracać? Skąd wiedzieć, że musimy w ogóle się 

Widzę, że wkładasz kij w mrowisko. Na pytanie skąd mamy wiedzieć, że mamy się 
nawracać bardzo łatwo odpowiedzieć. Wystarczy zadać sobie pytanie, czy postępuję tak jak 

tąpiłby Jezus? Co zrobiłby Jezus w tej sytuacji? Żeby odpowiedzieć na to pytanie należy 
najlepiej poznać Go przez lekturę Pisma 

Świętego, zrozumieć przez nauczanie Kościoła i usłyszeć przez adorację Najświętszego 
, żeby się porównywać z innymi, bo nie znamy ich serca. Daleki 

jestem od tego, by powiedzieć ten robi źle, a ten jest ideałem. Tylko Bóg zna nasze serca. 
Na pewno potrzeba nam wiele pokory, by widzieć więcej. Pan Jezus na koniec przypowieści 

powiedział, że „celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa 
Nawracanie jest nieustannym zadaniem chrześcijanina. 

Zawsze w naszym życiu będzie coś do naprawy. Tylko Matka Boża była bez grzechu.  
A nam chyba daleko do NiejU Papież Franciszek razi niektórych swoimi gestami i słowami, 

angelii. A Ewangelia jest radykalna. Zadajmy sobie 
pytanie, czy postępuję tak jak Jezus? On pokazał, co znaczy być człowiekiem i jak dojść do 
Domu Ojca. Przecież to jest naszym celem. Chyba, że nieU Nawracajmy się i wierzmy  

Boży człowiek… - św. Ludwika de Marillac
Ludwika urodziła się w Paryżu 12 sierpnia 1591 r. Za radą 
krewnych 5 lutego 1613 r. wyszła za Antoniego Le Gras, 
sekretarza królowej Anny Medycejskiej. Wkrótce urodziła 
syna, Michała. W małżeństwie nie zaznała 
był nerwowy, gwałtowny, nadto na skutek schizofrenii utr
cił intratną posadę. Zmarł młodo w roku 1625. Po owd
wieniu Ludwika umieściła syna w szkole z internatem.
kierownictwem św. Franciszka Salezego i św. Wincentego 
a Paulo. Ludwika cz
nałości chrześcija
wizytatorką bractw miłosierdzia. Wywiązała się z tego z
dania bardzo dobrze, odwiedzając poszczególne placówki, 
instruując, usuwając naduż
Wtedy św. Wincenty powierzył jej bezpośrednią opiekę nad 
"Córkami Miłości". Były to proste, wiejskie dziewczęta, kt
re miały dobrą wolę, ale najcz

się zachować przy chorych i ubogich. W ten sposób zrodziło się wielkie dzi
zakonna "Sióstr Miłosierdzia", zwana popularnie szarytkami. Za dzień narodzin zgromadz
nia uważa się 25 marca 1642 roku, kiedy to pierwsze cztery si
złożyły swoje śluby na ręce św. Wincentego.
69 lat. Modlitwa. Panie Jezu, uczyniłeś siebie ubogim, spraw aby
dwiki nasze oczy i serca były otwarte dla biednych, abyśmy mogli sp
gnieniach, w ich głodzie i niedostatku. 

Z Watykańskiej Ziemi... 
"Być może trudno nam uwierzyć, ale dzisiaj jest więcej męczenników niż w pierwszych wi
kach. Są prześladowani, ponieważ temu społeczeństwu mówią prawdę i głoszą Jezusa 
Chrystusa. Dzieje się to szczególnie tam, gdzie wolność religijna nadal nie jest z
Ale również w krajach, które w teorii oraz w dokumentach chronią wolność i prawa człowi
ka. Módlmy się, aby wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te, które są prześladowane, d
świadczały bliskości Chrystusa i doczekały się uznania swoich praw".

Zamyśl się… 
„Cały czas mam wizję, że jeżeli dobrze 
zrozumiemy Jezusa, to będziemy mieć 
taką moc jak pierwsi chrześcijanie. Inni 
będą wytykać nas palcami i mówić: ja 
też chcę taki być, ja chcę być z nimi.”  
                               /ks. Jacek Stryczek/  

Uśmiech
Przychodzi baba do lekarza z kilkuletnią dzie
czynką i mówi:
- 
trzeszczone oczy.
Lekarz obejrzał dziewczynkę
- Proszę dziecku poluzować warkoczyk

Coś dla ducha… 
„Przygotuj drogę dla króla

„W czasach starożytnych, przed wynalezieniem autostrad, bardzo trudno było podróżować. 
Były wyboje, skały, piaszczyste pustynie i gęste lasy. Jednemu wozowi konnemu trudno b
ło znaleźć drogę, a wielkiej, królewskiej kolumnie wozów jeszcze trudniej było się prz
mieszczać. Dlatego zanim król wybrał się w podróż, zwiadowca przygotowywał drogę dla 
niego. Miesiące przed wyprawą ludzie otrzymywali plany królewskiej podróży. Zaczynali 
zbierać kamienie z trasy, wypełniać doliny. Aby przygotować drogę dla króla, przebywali 
każdą odległość. Synu, jestem twoim Królem i wybieram się do twojego kraju. Chcę prz
prowadzić z powrotem do domu Moje dzieci. Czy dowiedz się, gdzie jestem? Czy przygot
jesz drogę wolną od jakichkolwiek przeszkód? Zwiadowca wyrusza. Przygotujcie drogę dla 
Króla.”                                                                                                            

 

Ludwika de Marillac (15 marca) 
Ludwika urodziła się w Paryżu 12 sierpnia 1591 r. Za radą 
krewnych 5 lutego 1613 r. wyszła za Antoniego Le Gras, 
sekretarza królowej Anny Medycejskiej. Wkrótce urodziła 

chała. W małżeństwie nie zaznała szczęścia. Mąż 
był nerwowy, gwałtowny, nadto na skutek schizofrenii utra-
cił intratną posadę. Zmarł młodo w roku 1625. Po owdo-
wieniu Ludwika umieściła syna w szkole z internatem. Pod 
kierownictwem św. Franciszka Salezego i św. Wincentego 

Ludwika czyniła duże postępy na drodze dosko-
łości chrześcijańskiej. Wincenty ustanowił ją najpierw 

wizytatorką bractw miłosierdzia. Wywiązała się z tego za-
dania bardzo dobrze, odwiedzając poszczególne placówki, 
instruując, usuwając nadużycia, zapalając do miłosierdzia. 
Wtedy św. Wincenty powierzył jej bezpośrednią opiekę nad 
"Córkami Miłości". Były to proste, wiejskie dziewczęta, któ-
re miały dobrą wolę, ale najczęściej nie miały pojęcia, jak 

się zachować przy chorych i ubogich. W ten sposób zrodziło się wielkie dzieło, nowa rodzina 
zakonna "Sióstr Miłosierdzia", zwana popularnie szarytkami. Za dzień narodzin zgromadze-
nia uważa się 25 marca 1642 roku, kiedy to pierwsze cztery siostry wraz z panią Le Gras 
złożyły swoje śluby na ręce św. Wincentego. Ludwika zmarła 15 marca 1660 roku w wieku 

Panie Jezu, uczyniłeś siebie ubogim, spraw aby za przykładem św. Lu-
nasze oczy i serca były otwarte dla biednych, abyśmy mogli spotkać Ciebie w ich pra-

"Być może trudno nam uwierzyć, ale dzisiaj jest więcej męczenników niż w pierwszych wie-
kach. Są prześladowani, ponieważ temu społeczeństwu mówią prawdę i głoszą Jezusa 
Chrystusa. Dzieje się to szczególnie tam, gdzie wolność religijna nadal nie jest zapewniona. 
Ale również w krajach, które w teorii oraz w dokumentach chronią wolność i prawa człowie-

Módlmy się, aby wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te, które są prześladowane, do-
świadczały bliskości Chrystusa i doczekały się uznania swoich praw".     /Papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Przychodzi baba do lekarza z kilkuletnią dziew-
czynką i mówi: 
 Panie doktorze, moja córka ma strasznie wy-

trzeszczone oczy. 
Lekarz obejrzał dziewczynkę i mówi: 

Proszę dziecku poluzować warkoczyk. 

Przygotuj drogę dla króla” 

W czasach starożytnych, przed wynalezieniem autostrad, bardzo trudno było podróżować. 
Były wyboje, skały, piaszczyste pustynie i gęste lasy. Jednemu wozowi konnemu trudno by-

królewskiej kolumnie wozów jeszcze trudniej było się prze-
mieszczać. Dlatego zanim król wybrał się w podróż, zwiadowca przygotowywał drogę dla 
niego. Miesiące przed wyprawą ludzie otrzymywali plany królewskiej podróży. Zaczynali 

pełniać doliny. Aby przygotować drogę dla króla, przebywali 
każdą odległość. Synu, jestem twoim Królem i wybieram się do twojego kraju. Chcę przy-
prowadzić z powrotem do domu Moje dzieci. Czy dowiedz się, gdzie jestem? Czy przygotu-

kolwiek przeszkód? Zwiadowca wyrusza. Przygotujcie drogę dla 
”                                                                                                             /Andy Cloninger/ 


