
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 22.02  Święto katedry św. Piotra Apostoła 
1600 + Wiesława Bielasa od Teresy, Agnieszki Piotrowskich 
1630 + Stanisława Zygadło od Koła Gospodyń z Brzezin 
Wtorek 23.02 bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego - RELIKWIE 
1600 1) + Stanisławę i Władysława Kowalskich od syna Stanisława z żoną 
       2) + Teresę Bębacz zam. Sołtys z Brzezin 
1630 + Stanisława Bentkowskiego z int. Michała z r. 
Środa 24.02 Dzień Powszedni   
1600 + Stanisława Zygadło od szwagra Stanisława z żoną 
1800 1) + Edwarda Wojnowskiego zam. córka Iza. 2) + Janinę, Mieczysława, Mirosława 
Dudek. 3) + Grzegorza Krzyszkowskiego od r. Dziewięckich. 4) 40 r. ślubu Krystyny  
i Mariana Białowąs o zdrowie, zgodę i Boże błogosławieństwo w rodzinie zam. dzieci  
i wnuczęta. 5) + Teresę Bębacz zam. Siostry z Kółka Różańcowego św. Faustyny z Brze-
zin. 6) + Stanisława Łysaka od uczestników pogrzebu. 7) + Stanisławę Korban (1 r. śm.). 
8) + Władysławę Skorodzień od uczestników pogrzebu. 9) + Tomasza Głogowskiego od 
uczestników pogrzebu. 
Czwartek 25.02 Dzień Powszedni   
1600 1) + Wiesława Bielasa od r. Długoszów i Banakiewiczów 
       2) + Stanisława Łysaka od córki Renaty z r.  
1630 + Stanisława Bentkowskiego z int. córki i syna z rodzinami  
Piątek 26.02 Dzień Powszedni 

 

1600 1) Dziękczynna za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 
zdrowie dla Klary w 1 r. ur.  
       2) + Teresę Bębacz od ks. Marka z mamą 
1800 + Mirosława Cerazego (w 18 r. śm.), Genowefę i Henryka Ślusarczyków od syna 
Krzysztofa z rodziną 
Sobota 27.02 Dzień Powszedni  
1600 + Stanisława Zygadło od Mariana Zegadło z r.  
1630 + Genowefę Paradowską od wnuków 
Niedziela 28.02 II Niedziela Wielkiego Postu 
800 + Fryderyka (1 r. śm.) i Zofię Woźniczko 
1000 + Bożenę Tkacz zam. syn Grzegorz z r.  
1200 Chrzty: Gabriela Anna Dulęba  
1600 + Edwarda Mostowiec 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Rdz 9, 8-15   /  1 P 3, 18-22          Ewangelia:  Mk 1, 12-15 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony 
przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, 
Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 

Kazanie espresso… 
„Nawracajcie się” – to wezwanie odnosi się do całego człowieka. Dotyka jego mentalności  
i działania. Nawrócenie to przede odpowiedź na wezwanie Boga, to zmiana swojego życia 
oraz słuchania Pana, bo On najlepiej wie, co dla nas jest najważniejsze. To ukierunkowanie 
na Boga i bliźniego, a nie na to, co dla nas jest najlepsze tu i teraz. Z nawrócenia rodzi się 
nowe życie, nowa głębsza relacja z Bogiem, z drugim człowiekiem. Czasem ta nowa droga 
oznacza wyrzeczenia, podjęcie trudów i zmagań, które stają się naszą pustynią. Ale by iść 
dalej za Jezusem, trzeba się wciąż nawracać, ciągle korygować swoje myślenie, a czasami 
nawet rezygnować z wygodnych przyzwyczajeń. To nie jest łatwe.                /ks. M. Frukacz/ 
 

Nawróć się! Może to ostatnia okazja… 

Extra… 
× 22.02.1734 - Wojna o sukcesję polską, wojska rosyjskie rozpoczęły oblężenie Gdańska 
× 24.02.1243 - W Lwówku Śląskim odbył się I turniej rycerski na ziemiach polskich 



 
 

Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj w I niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus przez swoje wyjście na pustynię daje 
nam praktyczny przykład porzucenia spraw doczesnych i zatroszczenia się o pogłębienie 
życia duchowego. 
▪ Jutro Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła, a we wtorek wspomnienie bł. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego – Msze Św. z relikwiami. 
▪ Droga Krzyżowa w piątki po Mszy św. o godz.16 00 (szczególnie dla dzieci i młodzieży)  
i po Mszy o 18 00, oraz w niedzielę po sumie prowadzona przez wiernych. Gorzkie Żale w 
niedziele po Mszy św. popołudniowej. 
▪ Otrzymałem informację od jednego z księży proboszczów że na cmentarzu miała miejsce 
kradzież wielu krzyży mosiężnych z nagrobków. W związku z tym apeluję o zachowanie 
czujności w tym względzie. 
▪ Tradycyjnie już druga Niedziela Wielkiego Postu jest obchodzona w Polsce jako Dzień 
Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. Przed kościołem będzie ustawiona puszka 
na ofiary na Dzieło Pomocy "Ad Gentes". 
▪ Została już przygotowana lista na adorację całodobowego wystawienia Najświętszego Sa-
kramentu z pierwszego piątku marca po Mszy św. o 18 00 i Drodze Krzyżowej, do Mszy św. 
o godz. 16 00 w sobotę. To jeszcze prawie dwa tygodnie, ale warto już teraz to zaplanować. 
Można przyjść o dowolnej porze, jednak kto może, proszę dla celów organizacyjnych o 
zgłoszenie swojego udziału i wpisanie się na listę wyłożoną na stoliku za ławkami. 
▪ Jeśli sytuacja z Covidem się nie pogorszy i nie nastąpi zaostrzenie ograniczeń, rekolekcje 
Wielkopostne planowane są tradycyjnie od IV niedzieli Wielkiego Postu tj. od 14 do 16 mar-
ca. Będzie to jednak na pewno trudniejsze i bardziej niebezpieczne w przypadku dużego 
zgromadzenia wiernych, toteż bardzo proszę, żeby sakrament pokuty zaplanować w dogod-
nym "luźniejszym" terminie i nie czekać na ostatnią chwilę. 
▪ Zapowiedzi przedślubne. W najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny zwią-
zek małżeński: - Rabiej Dawid z  naszej Parafii i Kaleta Iwona z Parafii Św. Jacka Odrowąża 
z Leszczyn. Prosimy o modlitwę o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa dla na-
rzeczonych. Jeśli ktoś zna okoliczności, które mogą być przeszkodą do zawarcia tego mał-
żeństwa, prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. 
▪ Dziękuję za wykonanie dekoracji na Wielki Post.  
▪ Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby kościoła. 

W poszukiwaniu… 
Pewien ciepły słoneczny dzień, pewna 
kobieta ma dość, załamuje się wsiada  
w auto z myślą, że zakończy to wszystko  
i więcej nie wróci już do swojego domu… 
jedzie coraz szybciej coraz dalej… Coraz 
bardziej jest przekonana swojego końca…  
i nagle pojawia się jakaś postać  
z krzyżem… fatamorgana? Iluzja? Jezus? 
Nie, nie i nie, nic z tych rzeczy, po prostu 
los skrzyżował drogę jej i Jima Murphiego, 
który pewnego dnia wstał wziął krzyż  
i wyszedł wzdłuż ameryki modlić się za swój kraj… Tego wspomnianego dnia stanęli obok 
siebie porozmawiali, kobieta wróciła cała do domu. Jim przeszedł ponad 6700 km niosąc 
ponad 2 metrowy krzyż. Historia jego drogi zawiera wiele tajemnic, wiele uzdrowień, wiele 
ocaleń… wiele łez i wiele radości… oraz niesłychanych zbiegów okoliczności… Czy gdyby 
jutro ktoś z naszych znajomych oznajmił, że bierze krzyż i pójdzie wzdłuż Polski to czy 
przypadkiem pierwsze, co pomyślimy nie będzie, że to głupie, że to wariactwo... ? A czy 
droga Jima miała sens…? Czy była głupstwem….?                                                           /KK/ 

Boży człowiek… - św. Leander (27 lutego) 
Żywot św. Leandra zostawił nam św. Izydor, 
jego brat i następca na stolicy metropolitalnej  
w Sewilli. Leander urodził się w połowie VI w.  
w hiszpańskiej Kartagenie. Jego braćmi byli św. 
Izydor (+ 636) i św. Fulgencjusz (+ 633),  
a siostrą - św. Florentyna (+ ok. 611). Już jako 
młodzieniec wybrał życie zakonne. Inne jednak 
były wobec niego zamiary Boże: niedługo został 
wyniesiony do godności arcybiskupa w Sewilli. 
Dzięki swojej wiedzy i wymowie zdołał pozyskać 
dla wiary św. Hermenegilda, syna króla 
Wizygotów hiszpańskich, którzy wówczas 
wyznawali arianizm. Naraził się przez to królowi, 
Leowigildowi, przez którego został skazany na 
wygnanie. Po śmierci króla wrócił do kraju. 
Zdołał pozyskać dla Kościoła katolickiego króla 
Rekkareda, z którym cały naród przeszedł na 
łono Kościoła, porzucając herezję ariańską. 
Pełen zasług, Leander zmarł 13 marca roku 600 
lub 601. Martyrologium Rzymskie umieszcza 
jego pamiątkę w dniu 27 lutego. Pochowany 
został w Sewilli, w kościele świętych Justy  
i Rufiny. Później przeniesiono jego ciało do 
katedry. Spoczywa w osobnej kaplicy, w której 

znajdują się także śmiertelne szczątki św. Ferdynanda. Leander jest czczony w Hiszpanii 
jako doktor Kościoła. Zostawił bowiem dwie rozprawy przeciwko arianom. Swojej siostrze, 
zakonnicy, dedykował pismo O wychowaniu dziewic i O wzgardzie świata. Z jego listów 
zachował się list do papieża św. Grzegorza I Wielkiego. Był także uzdolnionym muzykiem: 
skomponował szereg melodii do psalmów. 

Zamyśl się… 
„Gdy żołądek jest 
pełny łatwo mówić o 
poście”  

/Św. Hieronim/  

Uśmiech 
Pod koniec pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w czerwcu 1979 ro-
ku, upływającej pod znakiem upałów, Jan Paweł II oznajmił, że jej 
pierwszy efekt jest już widoczny - opalili się towarzyszący mu kardy-
nałowie. 

Coś dla ducha… 
„Posiłek dla diabła” 

Pewnego dnia diabeł był głodny. Zabrał więc ze sobą worek i wybrał się na polowanie dusz. 
Miał apetyt na wyśmienity kąsek. Usadowił się więc między gałęziami liściastego drzewa, 
które rosło naprzeciw okna pewnego dobrego człowieka i czekał. Dzień dobrego człowieka 
był jednak przejrzysty jak kryształ i przebiegał na modlitwach, wypełnianiu dobrych uczyn-
ków i szlachetnych myślach. Ani jednego odstępstwa od tej zasady. Apetyt diabła rósł coraz 
bardziej. Obawiał się jednak, że nie będzie mógł tutaj nic zdziałać. Aż pewnego dnia, kiedy 
przypatrywał się tej białej jak śnieg duszy, spostrzegł, że i ona, podobnie jak wszystkie inne, 
ma jedno malusieńkie pęknięcie. Otóż każdego wieczoru człowiek pojawiał się w oknie i za-
chwycając się zachodzącym słońcem, pogrążał się przez moment w melancholii i smutku. 
Diabłu wystarczyło to w zupełności. Skupił całą swoją energię na tej chwili; wydrążył ją, roz-
szerzył i kiedy stała się już dostatecznie obszerna i pusta, wlał do niej wszystkie swoje wy-
próbowane mikstury: najpierw strach, potem niepewność, a na koniec desperację. Teraz 
wystarczyło mu już tylko sięgnąć ręką, aby mieć wspaniałą kolację.                /Dino Semplici/ 

 


