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Poniedziałek17.02 Dzień Powszedni   

1600
 + Rafała  Taracha - zam. r. Jędrochów 

1630
+ Mateusza Machulskiego – od Kamili z r. i Rafała z r. 

Wtorek18.02 Dzień Powszedni  

1600 
 + Mateusza Machulskiego – od kolegów z pracy  

1630
 + Mariannę (r. śm.), Władysława, Henryka, Helenę Nowaków i Łukasza Stachurę z 

int. Stachurów  

Środa 19.02 Dzień Powszedni   

1600 
 + Helenę Pytlik (5 r. śm) 

1630
 + Mateusza Machulskiego - zam. sołtys wsi Brzeziny  

Czwartek20.02 – RELIKWIE ŚW. FRANCISZKA I HIACYNTY MARTO 

1600
 + Rafała Taracha i zm. z r. Kaczorów z int. Bogdana Kaczora 

1630
 + Jana, Mariannę Tkacz, Krystynę Kutę 

Piątek21.02 Dzień Powszedni 

1600
 1) + Stanisławę, Romana Znój, Jerzego Władyszewskiego i Ks. Jana Pragnącego  

        2) + Leokadię i Edwarda Pyk - zam. r. Wierzbickich   

1800
 1) + Mateusza Machulskiego z int. Ilony, Władysława, Mateusza Kucharskich 

         2) + Helenę Bentkowską- od uczestników pogrzebu 

Sobota22.02  Dzień Powszedni 
1600

 + Józef Zaleśnego - z int. chrześnicy Krystyny z r.    

1630
 W 6 r. ur. Julii – zam. dziadkowie  

Niedziela23.02 Niedziela – RELIKWIE BŁ. STEFANA FRELICHOWSKIEGO 

800
+ Stefanię, Annę, Romana, Władysława Zegadłów, Władysławę, Franciszka Pietszczy-

ków, Stanisława Kruka, AngelęSołoduchno i Genowefę z int. Kruków 

1000
 za Parafię 

1200
msza święta 

1600
+ Jana, Helenę Szczerba, Czesława, Helenę, Zbigniewa i Leszka Sobierajkich  - zam. 

wnuczka z r. 
 

 

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  

 

 

 
 

VI Niedziela Zwykła 
16 lutego 2020 r. Nr 12 (586) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:Syr 15, 15-20 / 1 Kor 2, 6-10  Ewangelia:  Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37 

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: «Je-
śli wasza sprawiedli-
wość nie będzie 
większa niż uczonych 
w Piśmie i faryze-
uszów, nie wejdziecie 
do królestwa niebie-

skiego.Słyszeliście, 
że powiedziano 
przodkom: „Nie zabi-
jaj”; a kto by się do-
puścił zabójstwa, 
podlega sądowi. A Ja 
wam powiadam: 
Każdy, kto się gnie-
wa na swego brata, 
podlega sądo-
wi.Słyszeliście, że 
powiedziano: „Nie 

cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim 
sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie bę-
dziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: 
Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od 
Złego pochodzi». 

Kazanie espresso… 
Chrześcijanie to lud wybrany obydwu Przymierzy. Często się podkreśla, że jesteśmy ludem 
wybranym Nowego Przymierza, ale jest to spojrzenie niepełne. Stary Testament nie prze-
stał obowiązywać. Jego prawa wiążą również wyznawców Chrystusa. Zmienia się jednak 
motywacja naszych czynów. I właśnie owa przemiana motywacji czynu jest istotnym „wy-
pełnieniem prawa” nowa treścią. W Starym Przymierzu akceptowano uniknięcie grzechu  
i dokonanie dobrego czynu z lęku przed karą. Dla chrześcijanina taka motywacja jest nie-
wystarczająca. Chrystus wymaga od swoich uczniów czegoś więcej. Czyn Nowego Przy-
mierza różni się od czynu Starego Prawa motywacją. Tak jak starotestamentalni wierni uni-
kam zła i dążę do dobra, lecz motywowany mam być nie lękiem przed karą, ale miłością do 
Boga i ludzi. /o. J. Bocian/ 
 

Nie grzeszę z Miłości do Boga, nie ze strachu 
 

 

 

Extra… 
×16.02.1922– Górny Śląsk został przyłączony do Polski  
×17.02.1677 – Poświęcono klasztor dominikanów w Tarnobrzegu  
×19.02.1993 – W Wojsku Polskim wprowadzono dewizę Bóg, Honor, Ojczyzna  
×22.02.1925 – Założono Polski Związek Hokeja na lodzie. 
 



A w parafii… 
▪Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna dystrybucję żywności w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020.Żywność będzie wydawana w sobotę 22 lutego w godzinach 
8.00-12.00 w punkcie Caritas.Osoby, które nie dostarczyły skierowa-
nia z GOPS proszone są o zabranie dokumentu i przekazanie go wo-
lontariuszom Caritas podczas odbioru żywności. 
▪ W tym tygodniu wspomnienie św. Hiacynty i Franciszka Marto(20 lu-
tego) i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego (23 lutego). Zapra-
szamy na msze z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ W piątek nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

Czy wiesz, że…  
1) Członkowie zakonu Jezuitów mają obowiązek zachować posłuszeństwo i przyjmowanie 
rad i upomnień od generała zakonu. Nawet wtedy kiedy zostają biskupami. Obecnie mamy 
więc ciekawy przypadek kiedy to biskup Rzymu papież Franciszek jest jednocześnie przeło-
żonym generała zakonu o. Arturo Sosy ale jednocześnie generał zakonu ma prawo upomi-
nać papieża gdyby uznał, że źle czyni na urzędzie, a papież jako posłuszny jezuita powinien 
przyjąć jego uwagi. Ale to nie koniec zawiłości ponieważ jednocześnie generał zakonu jako 
zakonnik jezuita przysięgał bezwzględne posłuszeństwo papieżowi.   
2) Najstarszy działający nieprzerwanie nowicjat zakonu jezuitów znajduje się w Polsce na 
Podkarpaciu w Starej Wsi.  
3) księża diecezjalni spędzają w seminarium 6 lat zanim zostają wyświęceni na księży. Za-
konnicy spędzają przeważnie 8 lat na formacji ale najdłuższą drogę edukacji przechodzą 
Jezuici ich okres od wstąpienia do zakonu do możliwości wyświęcenia na księdza trwa co 
najmniej 11 lat (chociaż okres ten jest indywidualnie modyfikowany i czasem trwa o kilka lat 
dłużej w wyjątkowych sytuacjach może być skrócony)  
4) Banki centralne w Ameryce i Europie w ostatniej dekadzie wydrukowały i wpuściły do go-
spodarki ponad 17 bilionów dolarów. 

Znalezione… 
1) „Półtora roku temu wraz z grupą przyjaciół nagraliśmy płytę z pastorałkami. Czułem, że 
przyszedł czas, gdy chcę się Bogu jakoś odwdzięczyć. Różnie bywało w moim życiu, ale 
zdaję sobie sprawę, że Bóg dał mi tak wiele, że ja też chcę coś Mu podarować. Do tej pory 
nie pisałem nigdy tekstów związanych z wiarą, moje "cywilne" przeboje przemycały różne 
przemyślenia o życiu, ale nie były ściśle związane z wiarą. Płyta z pastorałkami jest więc 
jedyna w swoim rodzaju”  
/słowa padły na jednym z koncertów z ust śp. Romualda Lipko współzałożyciela zespołu 
Budka Suflera/ 
2) Śp. Romuald Lipko był kompozytorem muzyki do wielu polskich przebojów, komponował 
nie tylko z Budką Suflera ale też między innymi dla Izy Trojanowskiej, Anny Jantar, Czy 
Maryli Rodowicz i wielu innych artystów. Ostatnim utworem dla którego napisał muzykę jest 
utwór „Nie zastąpi Ciebie nikt” który stanowi hołd polskich artystów w 100 rocznicę urodzin 
Karola Wojtyły późniejszego papieża Jana Pawła II. Poniżej cytujemy tekst tej piosenki:  
„Biały pielgrzym ciemną drogą idzie pośród chmur; Słyszy jak planeta Ziemia modli się o 
cud; Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon; Wszystkie róże świata twoje są; Bo nie zastąpi 
ciebie nikt; Do światła otworzyłeś drzwi; Trafił duch do naszych serc; Stał się cud - zniknął 
lęk; Z nadzieją nam kazałeś iść Subito santo! Wreszcie ty! Trafił duch do naszych serc; Stał 
się cud - zniknął lęk Na lotniskach wokół globu tłum wytężał wzrok by zobaczyć jak całujesz 
ziemię z jego stron; Tęsknimy teraz za rokiem rok jak bez ojca dzieci w ciemną noc; Bo nie 
zastąpi ciebie nikt... Bez ciebie trudniej żyć marzyć, kochać, śnić Życia gubi się sens; Na złe 
i dobre dni w modlitwie zawsze; ty Króluj nam - Królu Serc! Bo nie zastąpi ciebie nikt...” 

Boży człowiek… - bł.Dominik Lentini(25 lutego) 
Dominik urodził się 20 września 1770 r.  
w Laurii na południu Włoch. Był ostatnim  
z pięciorga dzieci w ubogiej, pobożnej rodzi-
nie. Od 14. roku życia uczył się w niższym 
seminarium w Policastro.Kiedy jego ojciec 
Makary dowiedział się, że syn pragnie wstą-
pić do seminarium, nie sprzeciwił się. Wie-
dział jednak, że nie było go stać, by opłacić 
naukę. Zastawił więc swój skromny dom, by 
syn mógł wstąpić do seminarium (później sam 
Dominik spłacił długi). Ku radości ojca w 1793 
r. w Mormanno Dominik został wyświęcony 
na diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał 
święcenia kapłańskie w katedrze w Marsico-
Nuovo. Był potem do końca życia probosz-
czem w swojej parafii w Laurii. Głosił też ka-
zania w okolicznych miastach.Starał się  
z wielką energią ewangelizować, głosząc re-
kolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał 
na Piśmie świętym, doktrynie Ojców Kościoła 
i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą ota-
czał młodych, których uczył niezłomności wia-
ry, oraz ubogich, którym oddawał wszystko, 
co miał. Nazywano go "Aniołem ołtarza". Jego 
pobożność, asceza i dzieła miłosierdzia były 
przykładem i powodem wielu nawróceń. Naj-
większą jego radością było to, że jest kapła-
nem, a największą miłością darzył Syna Bo-
żego. Mówił często: "Jezus Chrystus jest mo-

im dobrem. Jezus Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie wszyst-
kim".Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Papież Pius XI, który 27 stycznia 1935 r. uznał he-
roiczność cnót Dominika Lentini, mówił, że był on kapłanem "bogatym tylko w swoje kapłań-
stwo". Te słowa przypomniał św. Jan Paweł II, gdy 12 października 1997 r. beatyfikował te-
go "kapłana o niepodzielnym sercu, który potrafił połączyć wierność Bogu z wiernością 
człowiekowi". 

Zamyśl się… 
„Najsilniejszą bronią w walce z diabłem jest pokora. 
Skoro nie wie jak je używać, nie będzie też wiedział, 
jak się przed nią bronić” /Św. Wincenty a Paulo/ 

Uśmiech 
U okulisty: - Proszę przeczytać naj-
niższy rząd, który pan jest w stanie 
zobaczyć.- Made in China. 

Coś dla ducha… 
„O porządku” 

„-Weź łóżko i idź do swego domu – powiedział Jezus do rozgrzeszonego i uzdrowionego pa-
ralityka, którego spuszczono przez dach domu, bo sam się nie mógł ruszać. Co to znaczy? 
To znaczy: posprzątaj po sobie, chcesz zostawić łóżko na ulicy, zrobić bałagan? Co to za 
cud, jeśli zostanie po nim nieporządek? Trzeba zawsze posprzątać po cudzie. O pewnym 
chłopcu, który się nieporządnie rozbierał – powiedziano, że rozbiera się „którędy”. Wracając 
z łazienki, rozrzucał po drodze skarpetki, buty, sweter, szelki. Od razu było wiadomo „którę-
dy” się rozbierał. Trzeba posprzątać po sobie, odnieść, położyć na miejsce, poukładać, wy-
równać.”                                                                                                      /ks. J. Twardowski/ 

 


