
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 15.03 Dzień Powszedni  
900  za Parafię 
1200 + Józefa Zegadło zam. córka z r. 
1600 + Władysławę, Mieczysława Stępień (r. śm.), Marcina Sołtysa z int. Haliny Sołtys  
1800 1) + Stanisławę i Władysława Kowalskich od r. Szałasów i Gilów. 2) W int. Ks. Pro-
boszcza od Koła Różańcowego św. Ojca Pio z Brzezin. 3) W int. Ks. Proboszcza od Koła 
Różańcowego św. Maksymiliana Marii Kolbego z Kowali. 4) W int. Ks. Proboszcza od 
Koła Różańcowego św. Jana Pawła II z Brzezin. 
Wtorek 16.03 Dzień Powszedni  
900  Msza Święta 
1200 + Helenę, Władysława, Tadeusza Kruk, Danutę Stokowiec 
1600 + Mieczysławę Kowalską od syna z r.  
1800 + Annę, Jana Więckowskich, Józefę i Władysława Kasperków 
Środa 17.03 Dzień Powszedni   
1600 + Stefanię, Annę, Romana, Władysława Zegadłów, Władysławę, Franciszka 
Pietszczyków, Stanisława Kruka, Angelę Sołoduchno 
1800 1) + Jerzego Grudnia, Stanisława, Anielę i Zdzisława Metryków zam. r.  2) + Zofię 
Wawrzeńczyk od r. Pobochy. 3) + Stanisława (r. śm.) i zm. z r. Kijów. 4) + Teresę Bębacz 
od r. Baranów. 5) + Stanisława Łysaka od sąsiadów Wojdów i Marii Bedli. 6) + Annę, 
Henryka Baryckiego, Jana, Agnieszkę, Stanisława Węgrzynów 7) + Tomasza Głogowskie-
go od cioci Teresy z r. 8) + Sławomira Korbana z int. rodziców i siostry z r. 9) + Józefa, 
Adama Młynarczyków i zm. z r. Słowików zam. Helena Młynarczyk 
Czwartek 18.03 Dzień Powszedni   
1600 1) + Józefa Zaleśnego zam. dzieci 
        2) + Tomasza Głogowskiego od rodziny Karysiów   
1630 + Wiesława Bielasa od swatów 
Piątek 19.03 Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 

1600 + Mariannę Rozborską i Stefana Kruka 
1800 + Anielę (r. śm.), Mariana Wieczorków, Mariannę, Jana, Anielę, Władysława, Stefa-
nię, Piotra Metryków i zm. w czyśćcu cierpiących z int. r.  
Sobota 20.03 Dzień Powszedni  
1600 + Józefa Zegadło zam. żona  
1630 + Józefa, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę i Krzysztofa Krąż, 
Stanisławę Ziółkowską 
Niedziela 21.03 V Niedziela Wielkiego Postu 
800 + Anastazję Stachurę (r. śm.) zam. córki Alina i Wiesława 
1000 + Stanisława Jaszczyka (r. śm.), Stefanię, Jana, Tadeusza Kruków  
1200 W 90 r. ur. Heleny Kowalskiej o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata ży-
cia 
1600 + Walerego, Stanisławę Gadowskich i zm. z r. Stęplewskich 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  2 Krn 36, 14-16. 19-23  /    Ef 2, 4-10  Ewangelia: J 3, 14-21 

Jezus powiedział do 
Nikodema: «Jak 
Mojżesz wywyższył 
węża na pustyni, tak 
trzeba, by wywyż-
szono Syna Człowie-
czego, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, 
miał życie wieczne. 
Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że 
Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie 
posłał swego Syna 
na świat po to, aby 
świat potępił, ale po 

to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto 
nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.  
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność 
aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie 
zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania praw-
dy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu». 

Kazanie espresso… 
Wielki Post jest czasem, w którym uświadamiamy sobie, że Bóg nas miłuje, że daje nam 
najcenniejszy dar – swojego Syna, abyśmy mieli życie. Bóg pragnie, abyśmy mocno wierzy-
li w tę prawdę, żeby nikt z nas nie zginął. Biedny jest człowiek, który nie wierzy i odrzuca 
miłość Boga lub krąży po bezdrożach, bo w jego życiu panuj ciemności, gubi się. Tymcza-
sem wiara rozświetla nasze drogi, daje szczęście, prawdziwą radość. Wielki Post jest wła-
śnie taką drogą do światła. I my możemy nią podążać. Jeśli staniemy w prawdzie o naszym 
życiu przed Bogiem i odsłonimy przed Nim nasze serce tak jak Nikodem. Bóg nas kocha, 
więc pomoże nam swoją obecnością, da światło i życie.                                /ks. M. Frukacz/ 

Błogosławieni Męczennicy z Pratulina 
módlcie się za nami 

 

Extra… 
× 14.03.1633 – Król Władysław IV Waza uznał formalnie Kościół prawosławny na zie-
miach Rzeczypospolitej. 
×15.03.1000 – Zakończył się zjazd gnieźnieński – spotkanie Bolesława Chrobrego z ce-
sarzem Ottonem III. 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Wczoraj odbył się pogrzeb w Parafii pw. "Ducha św." w Kielcach, + Marianny Kuchty po-
chodzącej z naszej Parafii i pochowanej u nas na cmentarzu. Módlmy się: "Wieczny odpo-
czynek....". 
▪ Jeszcze raz pragnę wyrazić wdzięczność proboszczowi z Dębskiej Woli ks. kanonikowi 
Henrykowi Terpińskiemu za podjęcie się przeprowadzenia rekolekcji Wielkopostnych w na-
szej Parafii i wprowadzenia dzisiaj (podczas Mszy św. o godz. 10) relikwii błogosławionych 
męczenników z Pratulina. Z wiadomych względów nie będzie ucałowania relikwii. Na zakoń-
czenie Mszy św. otrzymamy błogosławieństwo doczesnymi szczątkami męczenników obec-
nymi w relikwiarzu. Wychodząc z kościoła dopilnujmy, by otrzymać pamiątkowy obrazek. 
▪ W dzisiejszą niedzielę paschalnej radości Laetare rozpoczynamy rekolekcje. W poniedzia-
łek i we wtorek Msze św. o godz. 9 00, 12 00, 16 00 i 18 00. Dzieci i młodzież proszeni są o 
uczestniczenie w rekolekcjach razem ze starszymi. W poniedziałek spowiedź przed i pod-
czas Mszy św. We wtorek na godz. 12 00 zapraszamy chorych na przyjęcie Sakramentu 
Namaszczenia Chorych. W zakrystii prosimy zapisywać ciężko chorych do odwiedzenia ich 
z posługą duszpasterską w domu. Zostaną zaopatrzeni w Wielkim Tygodniu w Wielki Po-
niedziałek od godz. 9 00. 
▪ W najbliższy piątek obchodzimy Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. 
▪ 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. popołudniowej. 
▪ W najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński: 
- 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 zakrystii są do nabycia tradycyjne baranki wielkanocne. 
▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza Beneficjentów, którzy otrzymali pomoc żywnościową 
na Warsztaty Dietetyczne, Kulinarne oraz z Edukacji Ekonomicznej, które odbędą się w naj-
bliższą sobotę - 20 marca o godz. 10 00 w Świetlicy przy Fontannie w Brzezinach. Warszta-
ty będą prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnymi zale-
ceniami. 
▪ Dziękuję za przygotowanie ołtarzyka dla wprowadzanych relikwii. 
▪ W Piśmie św. czytamy: "Gorliwość o dom Twój pożera mnie". Dziękuję kilkunastu osobom 
za gruntowne posprzątanie kościoła. 
▪ Pragnę podziękować za obfite ofiary złożone w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę 
miesiąca. 
▪ Dziękuję za ofiary złożone na budowę Grobu Bożego: 
- z Nidy: od  nr 1 do 14 = 245 zł., od nr 22 do 76 = 530 zł., z Łazisk = 260 zł. 
- z Brzezin: z ul. Chęcińskiej od str. Morawicy do krzyżówki na Nidę = 950 zł., od stoku do 
kościoła = 500zł. 
▪ Pragnę serdecznie podziękować za dary i ofiary składane na szaty do obrazu w ołtarzu 
głównym dla Matki Bożej i Pana Jezusa. W tym tygodniu 14 osób złożyło: -100 euro, -700zł., 
-5 złotych pierścionków, -4 złote obrączki, -złoty łańcuszek, -2 złote kolczyki, -3 srebrne 
pierścionki, -3 srebrne obrączki, -8 srebrnych łańcuszków, -5 srebrnych kolczyków. Bardzo 
proszę, aby każda rodzina miała swój udział w tym wielkim dziele wyrażającym naszą mi-
łość do Pana Jezusa i Jego i naszej Matki. 

Wszystkiego dobrego! 
W tym tygodniu wspominamy Świętego Józefa Oblubieńca NMP, który patronuje naszemu 
Księdzu Proboszczowi. Z tej okazji prganiemy złożyć Mu najserdeczniejsze życzenia. Niech 
Święty Orędownik wspiera, towarzyszy, inspiruje do wielkich dzieł Bożych. Zachęcamy 
wszystkich do modlitwy w intencji Solenizanta na Mszy Świętej w pndz 15 marca o godz. 18. 

Boży człowiek… - św. Gabriel Lalemant (16 marca) 
Gabriel Lalemant był jednym z francuskich misjonarzy jezuickich, pracujących w latach 
1642-1649 wśród Indian Huronów i Irokezów w Ameryce Północnej, przede wszystkim  
w Kanadzie. Pracował i zginął razem z Janem de Brebeuf, który razem z Towarzyszami jest 
wspominany 19 października. Gabriel urodził się w 1610 roku w Paryżu. Był synem 
adwokata. Mając 20 lat wstąpił do jezuitów. Studiował teologię w Bourges. Przyjąwszy 
świecenia kapłańskie w 1638 r., uczył w La Feche, Moulins i Bourges. W 1646 roku przybył 
do Quebecu, gdzie prowadził działalność ewangelizacyjną. W 1648 roku razem z Janem de 
Brebeuf podjął pracę misyjną wśród Indian w Kanadzie. Wielkie zasługi jako misjonarze  
w Kanadzie położyli jezuici, sulpicjanie i urszulanki (tzw. czarne). Największą przeszkodę 
dla ich pracy stanowiły odległości - olbrzymie, puste przestrzenie oraz dzikie szczepy Indian. 
Traktowali oni misjonarzy jako białych kolonizatorów, którzy przybyli tu jedynie w tym celu, 
by wydrzeć im ojczystą ziemię. Okrucieństwa, jakich dopuszczali się Europejczycy na 
Indianach, jeszcze bardziej zwiększały ich wrogość. Jednak praca misyjna powoli przynosiła 
owoce. W 1649 r. było już 7 tys. ochrzczonych Indian. Niestety, dzieło misjonarzy zostało 
zniszczone przez dzikich Irokezów. 16 marca 1649 r. napadli oni na wioski Huronów  
i wymordowali większość mieszkańców. Ze szczególną zawziętością dręczyli misjonarzy. 
Zachował się opis okrutnego męczeństwa o. Jana de Brebeuf. Prawdopodobnie w taki sam 
sposób zginął także o. Gabriel Lalemant. Razem z innymi jezuickimi męczennikami został 
beatyfikowany przez Piusa XI w 1925 roku, a kanonizowany w 1930 r. 

Czy wiesz, że… 
Papież Franciszek od czasów studiów po dzień dzisiejszy ma ze sobą figurkę śpiącego Św. 
Józefa którego bardzo czci i często szuka u niego wsparcia. Figurka ta nie tylko była z nim 
w każdym miejscu w którym przyszło mu mieszkać ale i jest z nim w każdej podróży 
zarówno teraz kiedy jest papieżem jak i wcześniej. Sam papież opowiada o tym tak: „Kiedy 
mam problem czy też trudności, piszę małą notatkę i umieszczam ją pod tą figurą. Takim 
gestem mówię do niego Proszę pomódl się za ten problem. Taka forma modlitwy wywodzi 
się od tego, że Bóg przemawiał do Św. Józefa właśnie w snach. Co ciekawe ten kult Św. 
Józefa splótł się z jego pontyfikatem który rozpoczął właśnie w święto Św. Józefa. 

Zamyśl się… 
 „Skupienie jest począt-
kiem nawrócenia.”  
/Św. Maksymilian Kolbe/  

Uśmiech 
Oburzony klient do sprzedawcy: - Sprzedał mi pan sweter, mó-
wiąc, że jest on z wełny, tymczasem na metce jest napisane, że 
to poliester. - Cii, to dla moli. 

Coś dla ducha… 
„Głodny kogut” 

Pewien głodny i bardzo zdenerwowany z tego powodu kogut, gorączkowo szukał czegoś do 
jedzenia. Dziobał wszędzie: pod kawałkami drewna, wśród liści, wokół kamieni i nawet pod 
nimi. Nagle się zatrzymał. Ujrzał przed sobą kamień zupełnie inny od pozostałych, błysz-
czący w szczególny sposób. Kogut zaczął wpatrywać się w to dziwne zjawisko. Wtedy zro-
zumiał. To nie był zwykły kamień. Wskazywał na to jego kształt, rozmiary i ten szczególny 
blask. - Ludzie nazwaliby cię diamentem - mruknął głodny kogut - ale, zwykły czy niezwykły, 
dla mnie nie jesteś więcej wart niż ziarnko ryżu - stwierdził i odwrócił się, by dalej dziobać  
w poszukiwaniu jedzenia. Ci, którzy są zajęci szukaniem jedynie tego, co przyziemne, prze-
chodzą obojętnie obok cennych wartości, nawet jeśli je dostrzegają. Aby odkryć to, co się li-
czy naprawdę, trzeba chcieć to odnaleźć. "Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucaj-
cie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie po-
szarpały", mówi Jezus (Mt 7,6).                                                                        /Bruno Ferrero/ 

 


