
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 25.03 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  
800 + Helenę, Antoniego Dziewięckich, Mariana i Irenę Nowak, Teresę Lach z int. rodziny 
1200  + Edwarda Bugajskiego z int. Kółka Róż. św. Maksymiliana z Kowali  
1600 O Boże bł. i opiekę Serca Maryi dla Anny Baran, Justyny Szczukiewicz i Katarzyny 
Zarębskiej i ich rodzin 
1800 msza święta 
Wtorek 26.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Mariannę (1r. śm.) i Mariana Brzozów  
       2) + Danutę Ziopaja z int. córki Alicji  
1630 1) + Zofię (r. śm.) Mariana, Mariana Szałasów i Tomasza Władyszewskiego   
        2) + Juliannę Krzysztofek z int. siostry Mieczysławy z rodziną   
Środa 27.03  Dzień Powszedni 
1600 1) + Mariana Zawadzkiego z int. teściów Łabędzkich  
        2) +  Juliannę Krzysztofek z int. chrześnicy Bożeny Salwy z rodziną  
1630 1) + Edwarda Bugajskiego, Reginę Klinkosh, Irenę Bugajską z int. siostry Kazimiery 
z rodziną  
        2) + Danutę Ziopaja z int. bratowej Teresy  
 Czwartek 28.03 Dzień Powszedni 
1600 1) W 18 r. ur. Dominika Kurtka z int. rodziców i brata  
        2) + Edwarda Bugajskiego z int. sąsiadów Kubickich 
1630 1) + Danutę i Edwarda Ślusarczyków z int. Jasińskich   
        2) + Genowefę Władyszewską z int. siostry sercanki z Włocławka 
Piątek 29.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Leszka Engela (5 r. śm.) 
        2) + Danutę Ziopaję z int. syna Stanisława z rodziną  
1800 1) + Mariannę i Antoniego (r. śm.), Józefa i Czesława Piotrowskich  
        2) + Juliannę Krzysztofek z int. Stanisława i Pawła Krzysztofków z rodzinami  
Sobota 30.03 Dzień Powszedni 
1600 W 10 r. ur. Kacpra i 1 r. ur. Laury o zdrowie i Boże bł. 
1630  + Irenę, Jana, Henrykę Stachurę, Stanisława Barana i zm. z rodziny Stachurów  
i Kurdków 
Niedziela 31.03 Czwarta Niedziela Wielkiego Postu 
800  + Władysława Zygadło (20 r. śm.) z int. rodziny 
1000  1) + Ryszarda Stokowca z int. rodziny  
         2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1200  + Jana, Irenę i Henryka Stachura 
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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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Wj 3, 1-8a. 13-15  
                    1 Kor 10, 1-6. 10-12 
Ewangelia:   Łk 13, 1-9 
W tym czasie przyszli jacyś ludzie  
i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, 
których krew Piłat zmieszał z krwią ich 
ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż 
myślicie, że ci Galilejczycy byli więk-
szymi grzesznikami niż inni mieszkań-
cy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli się nie na-
wrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 
Albo myślicie, że owych osiemnastu, 
na których zwaliła się wieża w Siloam  
i zabiła ich, było większymi winowaj-
cami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli 
się nie nawrócicie, wszyscy tak samo 
zginiecie». I opowiedział im następują-
cą przypowieść: «Pewien człowiek 
miał zasadzony w swojej winnicy figo-
wiec; przyszedł i szukał na nim owo-
ców, ale nie znalazł. Rzekł więc do 
ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd 
przychodzę i szukam owocu na tym fi-

gowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu od-
powiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem;  
i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”». 

Kazanie espresso… 
„Każdego dnia prasa, radio, dziennik donoszą o wypadkach, nagłej śmierci... To jest ryzyko 
życia na ziemi.  
To ryzyko uwzględnia Jezus. Nagłą śmierć łączą z potrzebą nawrócenia.  
Dla nawróconego już nie ma nagłej śmierci, bo on czeka na przejście w inny wymiar życia. 
Dla niego śmierć nie jest nieszczęściem.  
Nawrócenie zmienia spojrzenie na życie i na śmierć.”                                     /ks. E. Staniek/ 
 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą! 
 
 
 

Extra… 
× 27.03 –  Międzynarodowy Dzień Teatru 



A w parafii… 
▪ Dziś dzień otwartych drzwi nowej plebanii, zachęcamy do obejrzenia. 
▪ Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze święte o 8.00, 12.00, 16.00 i 18.00. Za-
chęcamy do podjęcia tego dnia duchowej adopcji dziecka poczętego. 
▪ Za tydzień, w niedzielę 31 marca rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. 
W tym dniu ojciec dominikanin wprowadzi do naszej świątyni relikwie bł. Czesława. W po-
niedziałek 1 kwietnia będzie dzień spowiedzi. 
▪ 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 niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00. 
▪ Zapraszamy do udziału w Drogach Krzyżowych ulicami naszych miejscowości: 30 marca  
o 17.30 w Kowali rozpoczynając od Sitkówki, 5 kwietnia po mszy św. o godz. 18.00 w Brze-
zinach. 
▪ Przypominamy, że 14 kwietnia 2019 r. odbędzie się w naszej parafii XII Konkurs Palm 
Wielkanocnych. Zapraszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną 
najwyższe palmy, a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ Zostały ukończone prace przy nowym parkingu przykościelnym. Można już na nim parko-
wać. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Często myśląc o postawie modlitwy, mamy na myśli pozycje klęczącą. Myślisz, 
że to jedyna postawa modlitwy, czy można modlić się w różnych pozycjach czy nawet 
okolicznościach wokół? Jest taka anegdota która mówi że franciszkanin i jezuita 
poszli zapytać papieża, czy brewiarz nie stoi w sprzeczności z zapaleniem papierosa. 
Pierwszy spytał franciszkanin? - Ojcze Święty, czy mogę zapalić papierosa, kiedy się 
modlę?- Ależ skąd! - oburzył się papież - modlitwa to rzecz święta! Drugi poszedł 
jezuita: - Ojcze Święty, czy mogę się pomodlić, kiedy palę papierosa? - Ależ 
oczywiście! - uradował się papież - każda chwila jest dobra, by się modlić! 
- /DZ/ Znam nawet mocniejsze anegdoty z życia świętych mówiące o bardzo nietypowych 
miejscach na modlitwę. Modlitwa jest spotkaniem z Panem Bogiem. Może ono odbywać się 
wszędzie i w każdy możliwy sposób. AleQ Pamiętajmy, że czasem to nam potrzebna jest 
odpowiednia pozycja, miejsce, by poczuć, że spotykamy się z Kimś najważniejszym. 
Szczytem modlitwy jest msza święta. Wszystkie postawy, słowa w jej trakcie mają 
znaczenie. My nieraz tylko tego nie chcemy zrozumieć czy odkryć. Miejsce eucharystii w 
pierwszej kolejności jest w kościele. Odpowiedni budynek ma sprzyjać skupieniu się na 
Bogu. Jednak są też inne formy modlitwy. Jeżeli Bóg jest Tym, kogo kochamy to 
powinniśmy chcieć spędzać z Nim czas wszędzie. Ja najbardziej lubię modlitwę w górach, 
gdzie widzę Jego majestat. Inni mają swoją ulubioną kapliczkę, jeszcze inni konkretne 
miejsce w swoim domu, albo łąkę pełną kwiatów. Czy jest to złe? Oczywiście, że nie. Jaka 
powinna być nasza postawa? Dopasowana do nas i do rodzaju modlitwy. Kiedy jest to 
nasze indywidualne spotkanie z Panem Bogiem możemy stać, siedzieć, a nawet leżeć. 
Jednak jak powiedział, myśląc o modlitwie, św. papież Jan XXIII: „Nigdy człowiek nie jest tak 
wielki jak wtedy, gdy klęczy.” Postawa klęcząca przypomina nam o tym, że przed nami jest 
nasz Stwórca i Bóg. A jak się modlić? Na pewno szczerze, z serca, a nie na pokaz. Może to 
być odmawianie różańca, adoracja Najświętszego Sakramentu, medytacja nad Słowem 
Bożym, uwielbienie pieśniami, trwanie w milczeniu. Bóg przychodzi w różny sposób, ale 
najważniejsze byśmy zrobili Mu przestrzeń, w kórej będzie do nas mówił. W Ewangelii św. 
Łukasza Pan Jezus mówi: „«Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; 
niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień 
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie 
dopuść, byśmy ulegli pokusie.” (Łk 11,2-4) Mówmy z wiarą te słowa, bo one mają Bożą 
moc! Módlmy się nieustannie. Modlitwa zmienia przede wszystkim nasze serce. 

Boży człowiek… - św. Braulion (26 marca) 
Braulion pochodził z Saragossy, ze znakomitej rodziny rzymsko-
germańskiej. Jego ojciec, Grzegorz, był biskupem w Osma, a star-
szy brat, Jan, przełożonym słynnego klasztoru "18 Męczenników", 
potem został biskupem Saragossy. Braulion, pociągnięty przykła-
dem starszego brata, wstąpił do klasztoru, którego jego brat był 
wówczas przełożonym. Tu odbywał studia i zaprawiał się do życia 
bogobojnego. Następnie Braulion udał się do Sewilli, gdzie kończył 
swoje studia w szkole katedralnej, założonej i prowadzonej wów-
czas przez św. Izydora. Izydor zwrócił uwagę na niezwykle utalen-
towanego i pobożnego ucznia. Brauliona obrał za swojego sekreta-
rza i współredaktora pierwszej encyklopedii katolickiej i ogólnej pod 
nazwą Etymologie. Ok. roku 625 Braulion musiał jednak powrócić 
do Saragossy na wezwanie swojego starszego brata, który wów-
czas był biskupem tego miasta. Jako archidiakonowi powierzył ad-

ministrację dóbr diecezji. Po śmierci brata (1631) Braulion został wybrany jego następcą. 
Okazał się doskonałym zarządcą powierzonej sobie diecezji, a jeszcze gorliwszym paste-
rzem powierzonej sobie owczarni. Braulion zmarł jako ociemniały starzec, wyniszczony 
kompletnie trudami pasterzowania i pokutami, jakie sobie zadawał.  

Z Watykańskiej Ziemi... 
"Kontrola wydatków hamuje pokusę obecną w życiu tych, którzy są zaangażowani w polity-
kę oraz w administrację, obracając finansami w sposób nieroztropny w celu zdobywania po-
pularności oraz pozyskania wyborców. (Q)Urzędnicy skarbowi odgrywają szczególną rolę w 
nieustannej walce z korupcją. To jest jedna z wielkich plag rozrywających tkankę społeczną, 
ponieważ wyrządza ogromne szkody w sferze etycznej i ekonomicznej, stwarzając ułudę 
szybkich i łatwych zysków. W rzeczywistości jednak zubaża wszystkich, odbiera zaufanie, 
przejrzystość oraz wiarygodność całemu systemowi. Korupcja poniża godność jednostki 
oraz rozbija wszystkie dobre i piękne ideały. Społeczeństwo w swojej całości jest wezwane, 
aby zaangażować się konkretnie w walkę z rakiem korupcji w jej wielu formach. (Q) Dla lu-
dzi skorumpowanych jest tylko jedno wyjście - prosić o przebaczenie. W przeciwnym razie 
spotkają się z Bożym przekleństwem. Gdy ktoś wchodzi na drogę korupcji, to odbiera życie, 
uzurpuje sobie prawo do tego, co jemu się nie należy i się sprzedaje.  /Papież Franciszek/ 

Zamyśl się… 
„Poleceń opata we wszystkim słuchać, nawet 
jeśliby on, co nie daj Boże, sam inaczej postę-
pował, mając wówczas w pamięci ten nakaz 
Pana: Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co 
wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie 
(Mt 23,2).”                                    /Św. Benedykt/  

Uśmiech 
Mąż dowiedziawszy się o zdradzie żony, 
pędzi do domu, wściekły wpada do sy-
pialni i krzyczy: - O niewierna! Wiem 
wszystko! Żona spokojnie odpowiada: - 
Przesadzasz, a w którym roku była bitwa 
pod Płowcami? 

Coś dla ducha… 
„Zamieszkaj w pobliżu” 

„Gdy Jezus chciał służyć człowiekowi, przeniósł się w jego sąsiedztwo. Nie wykrzykiwał  
z nieba: „Działajcie wspólnie!”, czy coś w tym rodzaju. Otworzył się na ich pogmatwane ży-
cie i zaczął pomagać im je prostować. Rozumiał ich walki i współczuł ich cierpieniom. 
Troszczył się nie tylko o ich nieśmiertelne dusze. Troszczył się o każdy pojedynczy aspekt 
ich życia. Synu, chcę, abyś zbudował z ludźmi, którym służysz, relację na całe życie. Chcę, 
abyś przeniósł się w sąsiedztwo ich zmartwień, radości, nadziei i marzeń. Miej serce dla ko-
biet i mężczyzn, których postawiłem na twojej drodze. Nie rozdawaj jedynie duchowych lek-
tur. Angażuj się w życie innych.”                                                                     /Andy Cloninger/ 

 


