
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 18.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Józefa, Sławomira Machulskich  
        2) + Mirosława Brzozę z int. Henryki Brzozy z rodziną  
1630 1) + Józefa, Józefę, Kazimierę, Andrzeja, Jerzego Kowalskich 
        2) + Juliannę Krzysztofek z int. córki Anny z mężem Krzysztofem  
Wtorek  19.03 Uroczystość św. Józefa  
1600 O Boże bł. dla ks. Józefa z int. parafian 
Środa 20.03  Dzień Powszedni 
1600 1) + Walerego Gadawskiego (37 r. śm.) i zm. z rodziny Gadawskich i Stęplewskich  
        2) + Edwarda Bugajskiego z int. rodziny Krzyszkowskich  
1630 1) + Józefa, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę, Krzysztofa Krąż 
        2) + Genowefę Władyszewską i Danutę Ziopaję z int. Koła Róż Św. Szarbela z Nidy  
Czwartek 21.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Edwarda, Katarzynę, Franciszka Kołków, Franciszkę, Józefa, Stanisławę Kasper-
ków, Katarzynę, Jana, Stanisława, Anielę Jędrochów z int. Kołkowej 
        2) + Danutę Ziopaję z int. syna Jerzego z rodziną 
1630 1) + Mariana Zawadzkiego z int. chrześnika Grzegorza z rodziną   
        2) + Juliannę Krzysztofek z int. pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w 
Nowinach 
Piątek 22.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Zygfryda Kruka (4r. śm) z int. córek i synów z rodzinami  
        2) + Juliana Krzysztofek z int, chrześnicy z rodziną  
1800 + Stanisława Jaszczyka, Jana, Stefanię, Tadeusza i Anielę Kruk 
Sobota 23.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Marię, Józefę, Władysława Więcków  
        2) + Juliannę Krzysztofek z int, sąsiadów Osman 
1630  + Mariana Zawadzkiego z int. dzieci z rodzinami  
Niedziela 24.03 Trzecia Niedziela Wielkiego Postu 
800  + Ks. Edwarda Nowaka (14 r .śm.) i ks. zmarłych, którzy pracowali w Brzezinach  
z int. siostry  
1000  W 10 r. ur. Julii o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla 
siostrzyczki Amelii i całej rodziny 
1200  1) Chrzest: Wiktoria Karina Śnioch 
        2) dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Grzegorza z okazji 40 rocznicy urodzin 
1600 + Mariannę (r. śm), Jana Cudzików  

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 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
08 84930004 0070 0205 4104 0001 

 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  
 

  

 

 

 

 II Niedziela Wielkiego Postu 
17 marca 2019 r. Nr 16 (538) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Rdz 15, 5-12. 17-18   
                   Flp 3, 20 – 4, 1 
Ewangelia: Łk 9, 28b-36 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba  
i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się 
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił,  
a Jego odzienie stało się lśniąco białe.  
A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli 
to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni  
w chwale i mówili o Jego odejściu, którego 
miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem 
Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy 
się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu 
mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się  
z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: 
«Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawi-
my trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział 
bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, 
pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy 
weszli w obłok. A z obłoku odezwał się 
głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słu-
chajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, 
okazało się, że Jezus jest sam. A oni za-
chowali milczenie i w owym czasie nikomu 
nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. 

 

Kazanie espresso… 
„Modlitwa, czyli wejście w kontakt z Bogiem, to najważniejsza umiejętność w życiu człowie-
ka. Od niej zależy dosłownie wszystko.  
Tej umiejętności trzeba się uczyć nieustannie.  
Tymczasem na ziemi są tysiące szkół wszelkiego rodzaju, tylko nie ma szkół modlitwy. 
W każdej parafii powinno być kilka szkół modlitwy.”                                         /ks. E. Staniek/ 
 

Święty Józefie, 
Przeczysty Stróżu Dziewicy 

módl się za nami! 

Extra… 
× 20.03 -  Międzynarodowy Dzień Szczęścia 



A w parafii… 
▪ We wtorek Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Tego 
dnia swoje imieniny świętuje nasz ksiądz proboszcz Józef Knap. Solenizantowi życzymy u
nego i pokornego serca na wzór swego świętego patrona,  
▪ Zachęcamy do uczestnictwa w  nabożeństwach  wielkopostnych: D
w  piątki  po  mszy  św. o 16.00 dla dzieci i po mszy św. o 18.00 dla
Droga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.
▪ Zapraszamy do udziału w Drogach Krzyżowych ulicami naszych miejscowości: 
o 17.30 w Nidzie rozpoczynając od Łazisk, 30 marca o 17.30 w Kowali rozpoczynając od 
Sitkówki, 5 kwietnia po mszy św. o godz. 18.00 w Brzezinach. 
▪ W niedzielę 31 marca rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielk
ojciec dominikanin wprowadzi do naszej świątyni relikwie bł. Czesława. 
uroczystością rozpoczynamy w piątek 22 marca. 
▪ Za tydzień drzwi otwarte nowej plebanii w Brzezinach, po każdej mszy świętej będzie 
można zwiedzić wnętrze budynku. Serdecznie zapraszamy. 
▪ Prosimy o zorganizowaniu zbiórek pieniędzy na kwiaty do Grobu Bożego

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Pieknie powiedziane. Jesteś daleki od oceniania, bo przecież nie nasz strój 
w kościele ratuje ubogich, ale problem jest o wiele większy i złożony. Samochód 
księdza czy biskupa nic nie mówi o tym jakimi są kapłanami. 
chciałbym Cię spytać jak sądzisz, po co i jak się modlić? Patrząc na karty Ewangelii 
wydaje się, że Jezus był dość emocjonalny, tak było kiedy się wzruszył i wskrzesił 
Łazarza, podobnie kiedy stanął w obronie kobiety która namaściła mu włosy oliwą.
Czy modlitwa ludzi naprawdę może wpływać na zachowanie Boga? 

- /DZ/ Modlitwa, to trudna sztuka. Dlaczego? Uważam, że łatwo nam odm
modlitwy, litanie, nowenny. Choć niektórym osobom się nieraz nie chce, to j
spróbują, może się okazać, że nie jest to aż tak wymagające. Mnie nauczyła tego 
szczególnie Nowenna Pompejańska (czyli w skrócie 3 części różańca odmawia
codziennie przez 54 dni), która jest już ze mną dłuższy czas. Widzę, że mnie zmienia, ale 
nie jest wystarczającą modlitwą. Rozpoczęcie i zakończenia dnia pacierzem uczy nas 
oddawać wszystko Bogu. Jednak nadal to nie jest pełnia modlitwy. 
modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. Niby wszystko to wiemy, a ciągle prowadzimy 
wyłącznie monologi. Proszę o to, przepraszam za to, dziękuję za tamtoS A czy daje Bogu 
możliwość dotarcia do mnie ze swoim Słowem? I tu zaczyna się trudność prawdziwej 
modlitwy. Kiedyś wydawało mi się, że nie można przecież usłyszeć głosu Boga
wiem, że się myliłem. Warto się zastanowić czy kiedyś siadłem, lub klęknąłem na modlitwie 
i powiedziałem – jestem Panie i trwałem kilkanaście minut bez peplania w myślach? 
Czekając, gdzie Bóg mnie zaprowadzi, a nie udowadniając Mu, że mój pomysł jest 
najlepszy. Można pomyśleć – strata czasu. Tak, straćmy ten czas. Człowiek zakochany traci 
czas dla swej Miłości. Kombinuje, wykręca się w innych miejscach, 
czas z ukochaną osobą. A my podobno kochamy Pana Boga. To dlaczego tak trudno 
wykraść w ciągu dnia czas tylko na przebywanie z Nim? Pan Jezus, gdy się modlił odchodził 
na miejsce samotne i tam trwał. Mocą modlitwy nie jest emocjonalność, ale postawa 
przekonania i prawdziwe nasze pragnienia, a nie tylko „chcenia”. Ileż razy chcemy czegoś, 
co za jakiś czas okazuje się już dla nas całkiem nie ważne. Bóg chce spełniać nasze 
pragnienia! W Ewnagelii Łukasza mówi „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, 
a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (�) Ojciec wasz, który jest w niebie, 
dobre, tym, którzy Go proszą.” (Łk 7, 7; 11b). A jak my prosimy? Popatrzmy np. na
postawę w niedzielę adoracyjną. Gdy pojawi się moment ciszy i trwa zbyt długo to niektó
zaczynają się kręcić, patrzeć na zegarek, narzekać, bo znowu będzie ponad godzinęS Czy 
te kilka minut Cię zbawi? A może właśnie te kilka minut naprawdę Cię 
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na miejsce samotne i tam trwał. Mocą modlitwy nie jest emocjonalność, ale postawa 

ekonania i prawdziwe nasze pragnienia, a nie tylko „chcenia”. Ileż razy chcemy czegoś, 
całkiem nie ważne. Bóg chce spełniać nasze 

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie,  
ziecie; kołaczcie, a otworzą wam (�) Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co 

Popatrzmy np. na naszą 
postawę w niedzielę adoracyjną. Gdy pojawi się moment ciszy i trwa zbyt długo to niektórzy 

bo znowu będzie ponad godzinęS Czy 
Cię ZBAWI! 

Boży człowiek… - św. Józef Oriol (
Urodził się w Barcelonie 23 listopada 1650 
na uniwersytet w Barcelonie, gdzie studiował przez 10 lat teologię, aż swe 
studia uwieńczył doktoratem. W roku 1676 otrzymał święcenia kapłańskie.
Jako młody kapłan został przez swojego biskupa skierowany do Barcelony 
na kierownika instytutu. Tu Józef spędził 10 lat, pełniąc równocześnie 
obowiązki proboszcza przy kościele NMP Królowej.
udał się pieszo do Rzymu w charakterze pielgrzyma. W Wiecznym Mi
ście nawiązał kontakt ze znakomitymi osobistościami kościelny
wrocie do Barcelony rozwinął szczególną opiekę nad żołnierzami i mar
narzami. Oddał się także katechizacji dzieci.
cie. Pokarm przyjmował tylko raz na dzień, często żył o chlebie i wodzie. 
Spał tylko do 4 godzin na dobę i
wiele godzin oddawał się modlitwie.
cie spędził w Barcelonie. Tu także zastała go śmierć 23 marca 1702 roku, 
w 52. roku życia.  

Nowenna do bł. Czesława

Boże nieskończenie miłosierny, Ty powierzyłeś błogosławionemu Czesławowi głoszenie
niezmierzonych bogactw Chrystusa; spraw za jego wstawiennictwem,
Ciebie poznawali i żyjąc w Twojej obecności według Ewangelii,
uczynków. Amen. 
Ojcze naszS, Zdrowaś MaryjoS, Błogosławiony Czesławie, 

W poszukiwaniu... 
W Tajemnicy chwili odpowiedź się skryła, ile dla wieczności sekunda znaczyła. Gdy noc już 
nadeszła, by płaszcz swój rozłożyć, wyrwało się światło, powieki otworzyć.
łatwa z przepaścią nicości, targała myślami, sercem w samotności
w głębię Miłości trafiło. Sumienie na nowo swą szansę odkryło.
w duecie By prosić o krótką chwilę na tym świecie.
Nadzieja i siła na dalsze się wzięła. Sekunda w godzinę szybko przemieniona,
chwila nie była stracona.                                                                                                     

Zamyśl się… 
„Lecz tak właśnie najczęściej bywa 
z czynami, które obracają koła 
świata: dokonują ich małe ręce, na 
małych spada ten obowiązek, gdy 
oczy wielkich zwrócone są w inną 
stronę”                     /J.R.R. Tolkien/ 

Uśmiech
Przychodzi babcia do 
Urzędniczka sprawdza i mówi: 
ale brakuje pani podpisu.
się podpisać?
Staruszka bierze długopis i pisze: "Całuję Was gor
co, babcia Aniela"

Coś dla ducha… 
„W wyścigu szczurów nie ma zwycięzców

„Społeczeństwo, w którym żyjesz, ma obsesję na punkcie bycia wiecznie zajętym. Kłamstwo 
wyścigu szczurów polega na utrzymywaniu pozorów, że najlepszy jest ten, kto pracując na
dłużej, zdobędzie najwięcej. Jest to fatalnie błędna perspektywa oparta bardziej na tym, co 
robisz, niż na tym, kim jesteś. Bardziej interesuję się tym, kim się stajesz, niż tym, co robisz. 
Całą swoją energię możesz zużytkować, szukając rzeczy na tym świecie i nigdy nie osi
gniesz istotnego celu. Nie chciej przekroczyć linii mety tylko po to, aby zdobyć nagrodę ro
padającą się w rękach. Zachęcam cię do rezygnacji z wyścigu szczurów i przeznaczenia 
energii na to, co wartościowe. Spędzaj czas mądrze, szukając Mnie i Moich celó
przewodził i dam ci siłę do kroczenia w kierunku celu, jakim jest Jezus Chrystus. Jego w
ścig jest godny udziału.”                                                                                

 

(23 marca) 
Urodził się w Barcelonie 23 listopada 1650 roku. W roku 1664 zapisał się 
na uniwersytet w Barcelonie, gdzie studiował przez 10 lat teologię, aż swe 
studia uwieńczył doktoratem. W roku 1676 otrzymał święcenia kapłańskie. 
Jako młody kapłan został przez swojego biskupa skierowany do Barcelony 

wnika instytutu. Tu Józef spędził 10 lat, pełniąc równocześnie 
obowiązki proboszcza przy kościele NMP Królowej. W roku 1686 Oriol 
udał się pieszo do Rzymu w charakterze pielgrzyma. W Wiecznym Mie-
ście nawiązał kontakt ze znakomitymi osobistościami kościelnymi. Po po-
wrocie do Barcelony rozwinął szczególną opiekę nad żołnierzami i mary-
narzami. Oddał się także katechizacji dzieci. Prowadził bardzo surowe ży-
cie. Pokarm przyjmował tylko raz na dzień, często żył o chlebie i wodzie. 
Spał tylko do 4 godzin na dobę i to w pozycji siedzącej na stołku. Przez 
wiele godzin oddawał się modlitwie. Józef Oriol całe swoje kapłańskie ży-
cie spędził w Barcelonie. Tu także zastała go śmierć 23 marca 1702 roku, 

Nowenna do bł. Czesława 

Ty powierzyłeś błogosławionemu Czesławowi głoszenie 
spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy coraz lepiej 

i żyjąc w Twojej obecności według Ewangelii, przynosili owoce dobrych 

Błogosławiony Czesławie, módl się za nami 

ile dla wieczności sekunda znaczyła. Gdy noc już 
wyrwało się światło, powieki otworzyć. Wtem walka nie-

targała myślami, sercem w samotności Lecz westchnienie  
Sumienie na nowo swą szansę odkryło.  Lęk i zawierzenie przybyły 

By prosić o krótką chwilę na tym świecie. Z mocy modlitewnej co zewsząd płynęła 
Sekunda w godzinę szybko przemieniona, By już żadna 

                                                                                                     /KP/ 

Uśmiech 
Przychodzi babcia do urzędu skarbowego złożyć PIT. 
Urzędniczka sprawdza i mówi: - W zasadzie dobrze, 
ale brakuje pani podpisu. - Podpisu? Ale jak ja mam 
się podpisać? - No, tak jak zawsze się pani podpisuje. 
Staruszka bierze długopis i pisze: "Całuję Was gorą-
co, babcia Aniela". 

W wyścigu szczurów nie ma zwycięzców” 

Społeczeństwo, w którym żyjesz, ma obsesję na punkcie bycia wiecznie zajętym. Kłamstwo 
wyścigu szczurów polega na utrzymywaniu pozorów, że najlepszy jest ten, kto pracując naj-

najwięcej. Jest to fatalnie błędna perspektywa oparta bardziej na tym, co 
robisz, niż na tym, kim jesteś. Bardziej interesuję się tym, kim się stajesz, niż tym, co robisz. 
Całą swoją energię możesz zużytkować, szukając rzeczy na tym świecie i nigdy nie osią-
gniesz istotnego celu. Nie chciej przekroczyć linii mety tylko po to, aby zdobyć nagrodę roz-
padającą się w rękach. Zachęcam cię do rezygnacji z wyścigu szczurów i przeznaczenia 
energii na to, co wartościowe. Spędzaj czas mądrze, szukając Mnie i Moich celów. Będę ci 
przewodził i dam ci siłę do kroczenia w kierunku celu, jakim jest Jezus Chrystus. Jego wy-

”                                                                                  /Andy Cloninger/ 


