
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 08.03 Dzień Powszedni  
1600 + Wiesława Bielasa od syna z żoną i dziećmi 
1630 + Stanisławę i Władysława Kowalskich od syna Pawła z żoną i dziećmi 
Wtorek 09.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Wiesława Bielasa od żony, córki i teściowej  
       2) + Teresę Bębacz od r. Zychowiczów 
1630 + Franciszka i Mariannę Wierzbickich i zm. z r. Wierzbickich 
Środa 10.03 Dzień Powszedni   
1600 + Józefa Wawrzyckiego (r. śm.) 
1800 1) + Mariannę (7 r. śm.) i Stanisława Bentkowskich z int. córki i syna z rodzinami.  
2) + Henryka Wojtysia z int. brata. 3) + Grzegorza Krzyszkowskiego od brata Tomasza z 
żoną Anną i córkami Julią i Aleksandrą. 4) + Władysława (3 r. śm.), Wojciecha, Mariannę 
Szałas. 5) + Genowefę Prędotkę zam. siostra Helena z r. 6) + Teresę, Henryka Bębacz i 
zm. z r. Pędzików zam. Salamonowa. 7) + Tadeusza Mazura, Jana, Mariannę, Stefana Do-
magałów. 8) + Tomasza Głogowskiego od matki chrzestnej z rodziną. 9) + Tadeusza Me-
trykę od sąsiadów Bedlów i Wojdów 
Czwartek 11.03 Dzień Powszedni   
1600 + Stanisławę i Władysława Kowalskich od r. Zimochów   
1630 + Janinę Słowińską od córki Aleksandry i wnuczki Angeliki 
Piątek 12.03 Dzień Powszedni 

 

1600 1) + Mariana Bentkowskiego, Mariannę i Władysława Domagałów, Genowefę 
Pieszczyk z int. r. 
       2) + Teresę Bębacz od chóru Parafialnego 
1800 + Edwarda Wojnowskiego zam. syn Kamil 
Sobota 13.03 Dzień Powszedni  
1600 Z okazji imienin Krystyny  
1630 + Mieczysława Kija (r. śm.) 
Niedziela 14.03 Niedziela  
800 za Parafię 
1000 1) + Józefa, Janinę, Andrzeja Tkacz, Genowefę, Władysława Łataś, Danutę, Krzyszto-
fa Dudzik i zm. z r. Zawadzkich z int. r. 
       2) O Boże błogosławieństwo dla ks. Abpa Tadeusza Wojdy metropolity gdańskiego 
1200 Chrzty 
1600 + Genowefę Pietszczyk, Genowefę Tkacz i zm. z r. Pietszczyków i Tkaczów   

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Wj 20, 1-17   /   1 Kor 1, 22-25    Ewangelia:  J 2, 13-25 
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał sie-
dzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wów-
czas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także ba-
ranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprze-
dawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Ucz-
niowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».  
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, 
skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja  
w trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budo-
wano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni 
swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział,  
i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie 
Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus 
natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego 
świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. 
 

Zatroskani o Dom Boży 
 
 
 

Extra… 
× 08.03.1975 - w Słupsku otwarto pierwszą w kraju pizzerię. 
× 09.03.1943 - Adolf Hitler zalegalizował aborcję na okupowanych ziemiach polskich. 
× 11.03.1822 - od uderzenia pioruna spłonął kościół Marii Panny w Legnicy. 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Zapewne słyszeliśmy radosną nowinę, że nasz rodak ks. abp. Tadeusz Wojda został mia-
nowany metropolitą gdańskim. Prośmy o potrzebne łaski na to trudne i odpowiedzialne za-
danie. W tej intencji będzie sprawowana Msza św. w najbliższą niedzielę o godz. 10 00. 
▪ W piątek rozpoczęliśmy nowennę do błogosławionych męczenników z Pratulina przed uro-
czystym wprowadzeniem relikwii, które będzie miało miejsce za tydzień o godz. 10. 
▪ Dzisiaj po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie Żywego Różańca i zmiana tajemnic. Intencja 
na miesiąc marzec: "Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowio-
ną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym". 
▪ Jutro, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modli-
twach o wszystkich niewiastach. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpięk-
niejszym wzorem kobiety, żony i matki. 
▪ Droga Krzyżowa w piątki po Mszy św. o godz.16.00 i o 18.00, oraz w niedzielę po sumie 
prowadzona przez wiernych. 
▪ Zbiórka ministrantów w piątek po Drodze Krzyżowej. 
▪ Ks. Damian zaprasza na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego w czwartek o godz. 18.00  
w Świetlicy przy Fontannie. Zabierzmy z sobą Pismo św. Jeśli są chętne, nowe osoby pro-
simy, by wpisały się na listę w zakrystii. 
▪ Gorzkie Żale w niedziele po Mszy św. popołudniowej. 
▪ 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 2. 
- Korban Tomasz z  naszej Parafii i Drabiniok Dominika z Parafii M. B. Szkaplerznej i Św. 
Piusa X w Jejkowicach. Zapowiedź 1. Jeśli ktoś zna przeszkody istniejące między tymi oso-
bami ma obowiązek zgłosić to do kancelarii parafialnej. 
▪ W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje Wielkopostne, które będzie prowadził ks. 
proboszcz z Dębskiej Woli ks. kanonik Henryk Terpiński. W niedzielę Msze św. jak zwykle. 
W poniedziałek i we wtorek Msze św. o godz. 9 00, 12 00, 16 00 i 18 00. W poniedziałek 
spowiedź przed i podczas Mszy św. Na godz. 18 00 przybędą księża z dekanatu, by spra-
wować Mszę św. w mojej intencji. We wtorek na godz. 12 00 zapraszamy chorych na przy-
jęcie Sakramentu Namaszczenia Chorych. W zakrystii prosimy zapisywać ciężko chorych 
do odwiedzenia ich z posługą duszpasterską w domu. Dzieci i młodzież proszeni są  
o uczestniczenie w rekolekcjach razem ze starszymi. 
▪ Komenda policji prosiła o przypomnienie szczególnie osobom starszym, by nie ulegać na-
ciągaczom wyłudzającym pieniądze na wnuczka, na policjanta itp. 
▪ W zakrystii są do nabycia tradycyjne baranki wielkanocne. 
▪ Wraz z tygodnikami: "Niedziela" i "Gość Niedzielny" otrzymaliśmy kwartalnik: "Gość Extra" 
w cenie 9 zł. Nr 1 jest o św. Józefie.   
▪ W ubiegłą niedzielę do puszki dla misjonarzy, na dzieło: "Ad Gentes" zostało złożone  
1 150 zł. Bóg zapłać.  
▪ Za tydzień druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 
▪ Dziękuję Parafialnemu Zespołowi Caritas za wydanie wczoraj kilku ton żywności dla naj-
bardziej potrzebujących. 
▪ Na koniec chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat. Od dłuższego czasu "chodziła za mną 
myśl" o tym, że panie tak pięknie się ubierają, a Matka Boża w naszym kościele ma taką 
starą sukienkę. Przypadek zrządził, że nawiązałem kontakt z chyba najbardziej 
kompetentną osobą w tej dziedzinie. Wczoraj przyjechał z Gdańska Mariusz Drapikowski, 
który zajmuje się projektowaniem i realizacją dzieł i wnętrz sakralnych na wszystkich 
kontynentach. Planowaliśmy obejrzeć i omówić czekające nas prace. Okazało się jednak, że 
drewno pod obrazem wymaga wymiany. Został więc on wyjęty z ołtarza i zabrany do 
pracowni w Gdańsku. Bardzo proszę wejść na stronę internetową: "Drapikowski Studio", 
żeby wiedzieć komu zostały powierzone prace nad wystrojem całego obrazu naszej Matki 

Bożej. Najpierw będzie wykonana propozycja szaty, koron i wot Matki Bożej i Pana Jezusa. 
Po uzgodnieniach przystąpią do prac. Dotychczasowa szata z obrazu będzie umieszczona 
w kaplicy św. Józefa (przedpogrzebowej) w budynku obok kościoła. W związku  
z czekającymi nas pracami bardzo proszę o ofiarowanie (może nieużywanych i już mało 
modnych) złotych czy srebrnych pierścionków, obrączek, łańcuszków na szaty wotywne. 

Boży człowiek… - św. Renat Goupil (16 marca) 
Renat Goupil urodził się we Francji. O jego latach młodzieńczych wiemy bardzo mało. 
Wstąpił do jezuitów, ale musiał z zakonu wystąpić z powodu słabego zdrowia. Poświęcił się 
więc zawodowi lekarza-chirurga. Zawsze jednak pozostawał w przyjaźni z zakonem. Kiedy 
ten wysłał grupę misjonarzy do Kanady dla nawracania szczepu indiańskiego, Huronów, 
także Renat zgłosił się na ochotnika do pomocy. Razem z Izaakiem Jogues i jego 
towarzyszami płynął właśnie przez jeziora kanadyjskie, kiedy zostali wszyscy napadnięci 
przez pogański jeszcze szczep indiański, Irokezów, którzy prowadzili wojnę z Huronami. 3 
sierpnia 1641 roku jako sprzymierzeńców Huronów, wśród których mieli misje, zawlekli ich 
do swojej wsi i wymordowali. Renatowi pewien Irokez rozbił toporem głowę za to, że na 
czole jego dziecka uczynił znak krzyża. Renat poniósł w ten sposób śmierć za wiarę jako 
lekarz świecki i misjonarz w dniu 29 września 1642 roku. Aktu beatyfikacji męczenników 
kanadyjskich dokonał papież Pius XI w roku 1925, on również wyniósł ich do chwały 
świętych w roku 1931. 

Zamyśl się… 
„Jeśli zawsze prosicie Boga, aby doprowadził do rozkwitu 
w was Jego dzieło i w niczym nie opieracie się na sobie. 
On nie odmówi wam swojego miłosierdzia.” 

                      /Św. Teresa od Jezusa/  

Uśmiech 
Ulubiony sport Jezusa? - Piłka 
nożna. Jest napisane: - Stanął 
u bram, a jedenastu wraz  
z nim 

Coś dla ducha… 
„O świętości życia” 

W mieszkaniu ks. kardynała Karola Boromeusza zebrała się grupa księży. Toczyła się oży-
wiona dyskusja. Nagle jeden z uczestników powiedział: - A cóż byście zrobili, gdybyśmy za 
godzinę mieli stanąć na Sąd Boży? Pokój zaległo milczenie. Goście spoglądali po sobie za-
kłopotani. Każdy ociągał się z wypowiedzeniem swego zdania, ustępując pierwszeństwa 
gospodarzowi. Gospodarz jednak ani myślał odpowiadać na pytanie. Cisza trwała aż nadto 
długo. Przerwał ją siwowłosy dostojnik Kościoła w czarnej sutannie: - Ja poszedłbym do ko-
ścioła i z modlitwą na ustach oczekiwałbym na spotkanie ze "śmiercią". - Ja zaś, odparł inny 
- testamentem przekazałbym swój dobytek na rzecz biednych. Ich modlitwy zapewniłyby mi 
uwolnienie od win doczesnych i szczęśliwą wieczność. - Przede wszystkim poszedłbym do 
spowiedzi - powiedział trzeci. - Wszedłbym na ambonę i pożegnałbym się ze swymi wier-
nymi, przypominając im o dobrym, uczciwym życiu. Wszyscy wypowiedzieli swoje zdanie. 
Sam gospodarz, kardynał Karol Boromeusz, milczał. Wówczas jeden z kanoników zagadnął 
go: - A cóż by uczynił Ksiądz Kardynał? - Kończyłbym rozpoczętą rozmową - odparł Karol 
Boromeusz. W pokoju zaległa cisza. Nikt z obecnych nie sądził, że taką czynnością wypada 
zajmować się w najważniejszej chwili życia. Jeden z księży powiedział: - Eminencjo, prze-
cież od tej jednej chwili zależy cała nasza wieczność. - Księże, czy ksiądz wie, w jakich oko-
licznościach nastąpi ta chwila? - Nie wiem. - Zgodzi się ksiądz również z tym, że życie na-
sze to szereg niespodzianek. To łódka na głębinach morskich. Gwałtowny podmuch wiatru, 
a łódka wywraca się i ginie bez ratunku. Powinniśmy zawsze tak żyć i tak działać, jakbyśmy 
chcieli to robić w ostatniej chwili naszego życia. Inaczej mówiąc - powinniśmy starać się żyć 
zawsze w łasce Bożej, w przyjaźni z Chrystusem. 
Chrześcijanin - to przyjaciel Chrystusa! Czy jestem w stanie łaski uświęcającej? Czy żyję  
w przyjaźni z Chrystusem? 

 


