
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 01.03 Dzień Powszedni  
1600 + Edwarda Wojnowskiego od sąsiadki Stefanii z r. 
1630 + Bernarda (r.śm.), Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów  
Wtorek 02.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Helenę Świetlik  
       2) W 18 ur. Mikołaja o Boże bł. w dorosłym życiu i potrzebne łaski zam. rodzice  
1630  + Helenę Bedla od wnuczki Mileny z r.  
Środa 03.03 Dzień Powszedni   
1600 + Stanisławę i Władysława Kowalskich od wnuczków Zbigniewa, Piotra i Weroniki  
1800 1) + Edwarda Wojnowskiego zam. syn Dominik. 2) + Grzegorza Krzyszkowskiego od 
siostry Katarzyny z mężem Rafałem i synem Antonim. 3) + Teresę Bębacz od kolegów z 
pracy syna Andrzeja. 4) + Stanisława Łysaka od córki Katarzyny z r. 5) + Tadeusza Me-
trykę od żony. 
Czwartek 04.03 Święto św. Kazimierza, królewicza 
1600 1) + Mariannę, Franciszkę, Władysława Wierzbickich  
        2) + Stanisława Łysaka od koleżanek z pracy córki Renaty  
1800 + Grzegorza Stolarczyka, Piotra Kołka, Zdzisława Makuch, Genowefę Ściegienną i 
zm. z rodziny Gajków i Puchałów  
Piątek 05.03 Dzień Powszedni 

 

1600 + Helenę (r. śm.), Stanisława, Henrykę, Czesława Wiejasów, Zofię Pobocha  
1800 + Jana Stachurę (r. śm.), Mariannę i Jana Cielątków  
Sobota 06.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stefana Domińczaka (10 r.śm.)   
       2) + Tadeusza Metrykę od córki Agnieszki z r.  
1800  Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi  
Niedziela 07.03 III Niedziela Wielkiego Postu 
800 + Stanisława, Wandę Kaczor i zm. z r. Cielątków  
1000 + Jana, Mariannę Cielątków, Józefa, Franciszkę Kasperek  
1200  za Parafię  
1600 + Władysławę, Antoniego Kruk, Mariannę, Józefa Wójcik zam. córka Krystyna  

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 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  
Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 
Rz 8, 31b-34 
Ewangelia: Mk 9, 2-10 
Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i Jana i zaprowa-
dził ich samych osobno na 
górę wysoką. Tam się 
przemienił wobec nich. Je-
go odzienie stało się lśnią-
co białe, tak jak żaden na 
ziemi folusznik wybielić nie 
zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. 
Wtedy Piotr rzekł do Jezu-
sa: «Rabbi, dobrze, że tu 

jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Elia-
sza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłania-
jący ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz 
potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między 
sobą, co znaczy „powstać z martwych”. 

Kazanie espresso… 
Na górze Tabor podczas przemienia światło pokazuje uczniom, kim naprawdę jest Jezus. 
To ma być umocnienie dla uczniów przed „zgorszeniem krzyża”. Wszystko to, co ujrzeli, nie 
może być jednak przedmiotem jakichś spekulacji czy plotek. Dopiero śmierć i zmartwych-
wstanie Jezusa będą właściwym wyjaśnieniem tych wydarzeń. „Pracuj, trudź się, znoś tak-
że cierpienia i udręki, abyś przez czystość i piękno dobrych dzieł mógł osiągnąć w miłości 
to, co oznaczają jaśniejące szaty Pana” – mówił św. Augustyn. Tak naprawdę nasza du-
chowa obecność na górze Tabor jest przygotowaniem do trudu życia apostolskiego, do tru-
du dawania świadectwa.                                                                                  /ks. M. Frukacz/ 
 
 
 

„Cudowny Boże przez Twe przemienienie, 
Strapienia nasze obróć w pocieszenie.” 

 
 
 

Extra… 
× 28.02.1609 – Król Zygmunt III Waza  nadał prawa miejskie Sokółce.   
 



A w parafii… 
▪ Dzisiejsza niedziela jest obchodzona  
w Polsce jako Dzień Modlitwy, Postu i Soli-
darności z misjonarzami. Przed kościołem 
jest ustawiona puszka na ofiary dla Dzieła 
Pomocy "Ad Gentes". 
▪ W czwartek obchodzimy Święto Św. Ka-
zimierza Królewicza. 
▪ W tym tygodniu wypada pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź 
godzinę przed Mszą św. 
▪ Droga Krzyżowa w piątki po Mszy św.  
o godz.16 00 i o 18 00, oraz w niedzielę po 
sumie prowadzona przez wiernych. 
▪ Gorzkie Żale w niedziele po Mszy św. po-
południowej. 
▪ W przyszłą - pierwszą niedzielę miesiąca 
po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie i zmia-
na tajemnic różańcowych. 
▪ Z piątku na sobotę planowana jest kolejna 
adoracja całodobowego wystawienia Naj-
świętszego Sakramentu. To ostatnia ado-
racja w Wielkim Poście przed Wielkim Ty-
godniem. Każdy może 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. Może zaangażują się różne grupy i wspólnoty: Róże Różańcowe, Koło Przyjaciół 
Seminarium Duchownego, Koła Gospodyń Wiejskich. Proponuję, żeby na adorację w sobo-
tę przybyli: 
' od godz. 9 00 do 10 00 - ministranci, 
' od 10 00 do 11 00 - bierzmowani, 
' a dzieci przygotowujące się do 1 Komunii św. od 15 00 do 16 00.    
▪ W najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński: 
- Malicki Radosław i Król Agnieszka z naszej Parafii. 
- Pękalski Tomasz z naszej Parafii i Kozieł Monika z Parafii św. Piotra i Pawła w Gadkowie. 
Zapowiedzi 1. 
- Rabiej Dawid z  naszej Parafii i Kaleta Iwona z Parafii Św. Jacka. Odrowąża z Leszczyn. 
Zapowiedź 2. Jeśli ktoś zna okoliczności, które mogą być przeszkodą do zawarcia tych mał-
żeństw, prosimy o zgłoszenie do kancelarii parafialnej. 
▪ Myślę, że nawet gdyby zaostrzyły się ograniczenia wynikające z pandemii, to nie prze-
szkodzi to, by wybudować grób Panu Jezusowi. Proszę więc, by jak co roku zebrać ofiary 
na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna dystrybucję żywności. Żywność będzie wydawana  
w najbliższą sobotę 6 marca w godzinach od 8 00 do 12 00 w punkcie Caritas mieszczącym 
się w budynku gospodarczym przy kościele w Brzezinach. Prosimy zabrać ze sobą skiero-
wania z GOPS-u. 
▪ Dziękuję paniom z Parafialnego Zespołu Caritas i ze Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin za 
wyszorowanie kościoła na dzisiejszy Dzień Pański. 
▪ Jak pewnie zauważyliśmy prowadzone są prace nad zadaszeniem wiaty na parkingu dla 
rowerów. Chciałbym serdecznie podziękować panom, którzy wykonują to dzieło. Podziwiam 
fachowość, zegarmistrzowską precyzję i wspaniałą atmosferę podczas prowadzonych prac. 
Podziękowania należą się Markowi Praszkiewiczowi, sołtysowi Ryszardowi Znojowi, An-
drzejowi Noskowi i Ryszardowi Znojowi. 

Boży człowiek… - św. Jan Józef od Krzyża (5 marca) 
Karol Kajetan (Carlo Gaetano) urodził się 15 sierpnia 1654 r. na wyspie Ischia koło Neapolu. 
W 1669 r., mając 15 lat, wstąpił do zakonu franciszkańskiego o najsurowszej regule 
(alkantarzyści - franciszkanie bosi zreformowani przez św. Piotra z Alkantary). Przyjął 
wówczas imię Jan Józef od Krzyża. Prowadził szalenie ascetyczny tryb życia: nieustannie 
pościł, nie pił wina, spał trzy godziny na dobę. Już w okresie formacji był wysoko oceniany 
przez przełożonych. Chociaż pragnął pozostać skromnym bratem zakonnym, w duchu 
posłuszeństwa 18 września 1677 r. przyjął święcenia kapłańskie. Na polecenie władz 
zakonnych zajął się zakładaniem nowych fundacji. Przyczynił się do powstania klasztorów  
w Hiszpanii i we Włoszech. Był reformatorem zakonu, mistrzem nowicjatu, a następnie 
prowincjałem. Człowiek wielkiej pokory, umartwienia i roztropności, obdarzony darem 
kontemplacji, prorokowania i bilokacji. Zmarł w Neapolu 5 marca 1734 roku. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Msza składa się z dwóch części. Liturgii słowa i liturgii eucharystycznej, które tak ściśle 
łączą się z sobą, że stanowią jeden akt kultu. Kiedy lud się zgromadzi, celebracja 
rozpoczyna się obrzędami wprowadzającymi obejmującymi wejście celebransów czy też 
celebransa, pozdrowienie i akt pokutny. „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu” – gdzie 
prosimy Boga o przebaczenie naszych grzechów, Kyrie eleison, hymn Chwała na wysokości 
oraz kolektę. Nie jest dobrym nawykiem patrzenie na zegarek i twierdzenie jestem na czas, 
ale przyjdę po kazaniu, i w ten sposób wypełnię przykazanie. Wtedy mamy do czynienia  
z wyrachowaniem. Nie, msza święta zaczyna się znakiem krzyża i obrzędami wstępnymi, bo 
tutaj zaczynamy adorować Boga jako wspólnota. Dlatego ważne jest przewidywanie  
i staranie się, aby się nie spóźniać, ale przyjść wcześniej, żeby przygotować serce na tę 
celebrację wspólnoty (…). Potem jest znak krzyża. Kapłan przewodniczący znaczy nim 
samego siebie i to samo czynią wszyscy członkowie zgromadzenia. Świadomi, że akt 
liturgiczny dokonywany jest „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. I tutaj przejdę do pewnej 
drobnej kwestii. Czy widzieliście, jak dzieci czynią znak krzyża? Często nie wiedzą, co 
czynią, wydaje się, że czynią jakiś ruch, który nie jest znakiem krzyża. Proszę was, nauczcie 
dzieci dobrego czynienia znaku krzyża. Proszę o to mamy, ojców i dziadków.” 
                                                                                                                   /Papież Franciszek/ 

Zamyśl się… 
„Tak jak słońce oświeca i cedry i mały kwiat, jakby ten 
żył na ziemi sam jeden, tak i nasz Pan zajmuje się 
każdą duszą, jakby ta nie miała sobie podobnych.  
I jak w przyrodzie wszystko przyczynia się do tego, by 
stokrotka mogła kiedyś zakwitnąć, tak i wszystko 
przyczynia się do dobra każdego.”  

/Św. Teresa od Dzieciątka Jezus/  

Uśmiech 
Po kilku dniach przychodzi do biura 
kobieta, by pochwalić się swym po-
mysłem. 
- Staram się trzymać język za zę-
bami, a jak z koleżankami chcę so-
bie poplotkować, wyjmuję sztuczną 
szczękę. 

Coś dla ducha… 
1-Bóg nie zapyta cię, jakim modelem samochodu jeździłeś;  On zapyta, ile osób zabrałeś ze 
sobą. 2-Bóg nie zapytać cię o metry kwadratowe twojego domu;  On zapyta Cię, ile osób 
wpuściłeś do niego. 3-Bóg nie zapyta cię o markę ubrań w twojej szafie;  On zapyta cię, jak 
bardzo pomogłeś ubierać biednych ludzi. 4-Bóg nie zapyta cię, jakie było twoje wynagro-
dzenie; On zapyta, czy zapracowałeś na to czysto. 5-Bóg nie zapyta cię, jaki był twój tytuł;  
Pytanie będzie brzmieć, czy wykonałeś swoją pracę najlepiej jak potrafiłeś. 6-Bóg nie zapyta 
cię, ilu miałeś przyjaciół;  On zapyta Cię, ile osób uznało Cię za swojego przyjaciela. 7-Bóg  
nie zapyta cię, w jakim rejonie mieszkałeś;  Zapyta Cię, jak traktowałeś swoich sąsiadów.  
8-Bóg nie zapyta cię o kolor twojej skóry; On zapyta cię o czystość twojej duszy. 9-Bóg nie 
zapyta cię, dlaczego szukanie zbawienia zajęło Ci tyle czasu. On z miłością zaprowadzi cię 
do swojego domu w niebie, a nie do bram piekła. 

 


