
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Poniedziałek 22.03 Dzień Powszedni  
1600 + Stanisława Zygadło od swatów Nieznalskich 
1630 + Mieczysławę Kowalską od r. Woźniaków 
Wtorek 23.03 Dzień Powszedni  
1600 + Edwarda Wojnowskiego zam. szwagierka Wiesia z r. 
1630 + Irenę, Jana, Henryka, Teodozję Stachurów, Stanisława Barana i zm. z r. Kurtków i 
Stachurów 
Środa 24.03 Dzień Powszedni   
1600 + Annę, Henryka Kołbus 
1800 1) + Zofię Wawrzeńczyk od Zofii Grzebisz-Nowickiej. 2) + Jana i Magdalenę Nosek. 
3) + Helenę, Józefa, Sławomira Machulskich, Józefa, Marka Bisagi z int. r. 4) O Boże bło-
gosławieństwo i zdrowie dla ks. Proboszcza, ks. Wikariusza i członkiń Koła Różańcowego 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus i wieczne zbawienie dla zmarłych 5) + Tomasza Głogow-
skiego od kuzynek Mileny i Kingi z rodzinami. 6) + Józefa, Paulinę Mazur zam. Helena 
Kamińska  7) + Stanisława, Barbarę Adamczyk, Helenę, Władysława Bentkowskich, Ma-
riannę, Józefa Pobochów. 8) + Mieczysława Chmurę, Franciszka, Antoninę Stanek, Adama 
Frankowicza. 9) + Władysławę Kubicką od uczestników pogrzebu 
Czwartek 25.03 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
800 O Boże błogosławieństwo dla Ks. Proboszcza, Ks. Wikariusza, O. Jakuba i Ks. Dariu-
sza Węgrzyna  
1200 + Magdalenę Woźniak z int. rodziców 
1600 + Mariannę, Jana Cudzików, Józefa Zychowicza, Stefanię Gruszczyńską 
1800 + Zofię Pakułę 
Piątek 26.03 Dzień Powszedni 

 

1600 1) + Ks. Edwarda Nowaka (16 r. śm.) z int. siostry 
       2) + Teresę Bębacz od r. Kurtków 
1800 + Zofię (r. śm.), Mariana, Mariana Szałasów 
Sobota 27.03 Dzień Powszedni  
1600 + Edwarda Wojnowskiego od siostry Renaty z mężem 
1630 + Mariana, Mariannę, Jarosława Brzozę, zm. z r. Brzozów i Sochów 
Niedziela 28.03 Niedziela Palmowa 
800 za Parafię 
1000 + Irenę Stachurę 
1200 + Paulinę Mazur (r. śm) z int. rodziców i opiekunów grupy „Żabki” z Akademii 
Przedszkolaka w Brzezinach 
1600 + Cecylię i Henryka Kmiecików, Annę Giemzę (19 r. śm.) 

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

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

  

 

 
 

 V Niedziela Wielkiego Postu 
21 marca 2021 r. Nr 17 (643) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Jr 31, 31-34   /   Hbr 5, 7-9 
Ewangelia: J 12, 20-33 
Wśród tych, którzy przybyli, aby od-
dać pokłon Bogu w czasie święta, byli 
też niektórzy Grecy. Oni więc przystą-
pili do Filipa, pochodzącego z Betsai-
dy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: 
«Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip 
poszedł i powiedział Andrzejowi. Z ko-
lei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli 
Jezusowi. A Jezus dał im taką odpo-
wiedź: «Nadeszła godzina, aby został 
otoczony chwałą Syn Człowieczy. Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w 

ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto 
kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na ży-
cie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i 
mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż 
mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na 
tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i 
jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł prze-
mówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze 
względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zosta-
nie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do 
siebie». To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 

Kazanie espresso… 
„Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli zaś 
obumrze, przynosi obfity plon”. Jezus przyszedł, aby zasiać w ludzkości ziarna życia Boże-
go. Wymaga to wielkiego radykalizmu, bo ekonomia Boga jest inna: aby żyć, trzeba 
umrzeć; aby zyskać, trzeba stracić. „Ten kto kocha swoje życie, traci je; ten zaś, kto nie 
przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. Trzeba więc zrezy-
gnować z siebie i podążać za Jezusem. Znakiem prawdziwego życia jest krzyż Chrystusa, 
który głośno woła do naszych sumień i serc. To jest owa „godzina” Jezusa. Słowo „krzyż” 
wypowiedziane do człowieka naszych czasów, niesie ocalenie. Czy potrafię usłyszeć ten 
głos, kiedy każdego dnia patrzę na krzyż Chrystusa zawieszony na ścianie mojego miesz-
kania?                                                                                                              /ks. M. Frukacz/ 
 

I poczęła z Ducha Świętego! 
 
 
 

Extra… 
× 23.03.1945 – Armia Czerwona zajęła Sopot. 
× 27.03.997 – Biskup praski Wojciech dokonał masowego chrztu mieszkańców Gdańska. 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W czwartek odbył się pogrzeb + Władysławy Kubickiej z Kowali Małej. Wczoraj zmarł + 
Tadeusz Kurtek z Kowali. Jego pogrzeb planowany jest na wtorek o godz. 13.00. Módlmy 
się: "Wieczny odpoczynek....". 
▪ W czwartek 25 marca przypada Uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego. Msze św.  
o godz. 8 00, 12 00, 16 00 i 18 00. Jest to 
Dzień Świętości Życia. Taca przeznaczona 
- na Fundusz Obrony Życia. Na zakończe-
nie Mszy św. będzie możliwość podjęcia 
uroczystego dokonania duchowej adopcji 
dziecka poczętego, tak by po 9 miesiącach 
w Boże Narodzenie cieszyć się uratowa-
niem życia dziecka zagrożonego zabiciem 
w łonie matki. 
▪ W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
zostanie przywieziona (od krawca)  
z Gdańska kopia obrazu naszej Matki Bożej w dawnych (starych) szatach. 
▪ Zbiórka ministrantów w piątek o godz.17 00 w kościele. 
▪ 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. 
▪ Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. 
▪ W przyszłą niedzielę nasze parafianki będą przed kościołem zbierać pieniądze na rzecz 
Hospicjum w Miechowie wręczając filcowe żonkile. Będzie można również nabyć jako ce-
giełkę szydełkowe ozdoby wielkanocne. 
▪ Najbliższe spotkanie kręgu biblijnego ze względu na sytuację epidemiologiczną zostaje 
odwołane. 
▪ W najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński: 
- Kowalczyk Kamil z Sukowa i Kowalska Małgorzata z naszej Parafii. 
- Salamon Robert i Salamon Martyna z naszej Parafii.  Zapowiedzi 1. Jeśli ktoś zna prze-
szkody istniejące między tymi osobami ma obowiązek zgłosić to do kancelarii parafialnej. 
▪ Jest jeszcze kilka baranków wielkanocnych w zakrystii. 
▪ Ingres jest symbolicznym wejściem ordynariusza do nowej diecezji i objęciem nad nią wła-
dzy. Uroczysty ingres ks. abpa. Tadeusza Wojdy, nowego metropolity Gdańskiego 
do Archikatedry Oliwskiej odbędzie się w Niedzielę Palmową, 28 marca o godz. 14.30. Ze 
względu na istniejące ograniczenia nie będzie organizowany wspólny wyjazd. Do archikate-
dry będą mogli wejść przedstawiciele duchowieństwa, świeckich oraz mediów. Dla umożli-
wienia udziału w obrzędzie i wspólnej modlitwy na placu przed świątynią zostanie ustawiony 
telebim. Cała uroczystość będzie transmitowana przez TVP 3, TV Trwam i Radio Plus. 
▪ W związku z ingresem odwiedzenie chorych zostaje przesunięte z Wielkiego Poniedziałku 
na Wielką Środę od godz. 9 00. 
▪ Dziękuję za ofiary złożone na budowę Grobu Bożego: 
- z Brzezin: z ul. Chęcińskiej od Radkowic do skrzyżowania z drogą na Podwole = 720 zł; 
- z Brzezin: z ul. Chęcińskiej od skrzyżowania z drogą na Podwole do kościoła = 720 zł; 
- z Brzezin: z ul. Chęcińskiej od skrzyżowania z drogą na Nidę do stoku = 410 zł; 
- z Kowali Dużej i Małej = 1300 zł. Bóg zapłać. 
▪ Pragnę serdecznie podziękować za kosztowności i ofiary pieniężne składane na szaty do 
obrazu w ołtarzu głównym dla Matki Bożej i Pana Jezusa. Przeżywam wiele wzruszających 
momentów takich jak ten, kiedy mężczyzna ze łzami w oczach przekazuje złotą obrączkę  
i mówi: "Proszę księdza, to pamiątka po moim ojcu, chciałbym by ona zdobiła to co dla mnie 
najświętsze. Niech Matka Boża wyprosi zbawienie dla zmarłego". Bóg zapłać. 

Boży człowiek… - św. Rafka (23 marca) 
Pietra Choboq Ar-Rayes przyszła na świat w dniu 29 czerwca 1832 roku w Himlaya,  
w libańskim regionie Metn. Wychowała się w rodzinie katolickiej. Na chrzcie otrzymała imię 
Boutroussyeh (Pietra). Wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi w Bikfaya. Od 1860 roku 
była nauczycielką katechizmu i wychowawczynią w szkołach swojego zgromadzenia. Cztery 
lata później przeniesiono ją do Maad, gdzie razem z inną zakonnicą założyła szkołę dla 
dziewcząt. W tym okresie jej macierzyste zgromadzenie przechodziło poważny wewnętrzny 
kryzys. Siostra Boutroussyeh modliła się żarliwie, prosząc Boga o pomoc w podjęciu decyzji 
zgodnej z Jego wolą. Pewnego dnia w śnie ukazali się jej św. Jerzy, św. Szymon Słupnik  
i św. Antoni Pustelnik, który powiedział do niej: "Wstąp do Zakonu Libańskich Mniszek 
Maronickich". Tak też uczyniła. Jeden z dobroczyńców Zgromadzenia Córek Maryi pomógł 
jej dostać się do klasztoru św. Szymona al-Qarn w Ad'tou. Rozpoczęła w nim nowicjat  
w dniu 12 lipca 1871 roku, a już w dniu 25 sierpnia następnego roku złożyła uroczyste śluby 
zakonne i przyjęła imię Rafka, na pamiątkę swojej matki. Przeżyła w tym klasztorze 26 lat, 
dając przykład posłuszeństwa, gorliwości w modlitwie, ascezy, poświęcenia i pracowitości. 
W październiku 1885 roku podczas modlitwy prosiła Boga, by dał jej udział w zbawczej 
męce Chrystusa. Kierowana łaską Bożą, cierpiała z powodu wielu dolegliwości, znosząc je  
z cierpliwością i pokorą. Jej modlitwy zostały wysłuchane. Z każdym rokiem Chrystus 
otaczał ją swym cierpieniem. Zmarła w dniu 23 marca 1914 roku. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Kiedy Idę do spowiedzi, to po to aby doznać uzdrowienia, uleczyć moją duszę. Aby wyjść  
większym zdrowiem duchowym. Aby przejść od nędzy do miłosierdzia. A centrum spowiedzi 
nie są grzechy które wypowiadamy, ale Boża miłość, którą otrzymujemy i której zawsze po-
trzebujemy. Centrum spowiedzi jest Jezus, który czeka na nas, słucha nas i przebacza nam. 
Pamiętaj o tym: jesteśmy w sercu Boga przed naszymi błędami. I módlmy się, abyśmy prze-
żywali sakrament pojednania z nową głębią oraz smakowali Bożego przebaczenia i nie-
skończonego miłosierdzia. I módlmy się aby Bóg dał swojemu Kościołowi miłosiernych ka-
płanów, a nie gnębicieli.”                                                                            /Papież Franciszek/  

Zamyśl się… 
„Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecy-
dować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci cho-
dzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło (…). Czasy w których 
żyjemy nie potrzebują młodych kanapowych, ale młodych ludzi 
w butach najlepiej w butach wyczynowych.”        /papież Franciszek/  

Uśmiech 
Przychodzi kura do 
kury: - Dzień dobry, 
czy jest mąż? - A jest, 
jest. Jak zwykle grze-
bie przy aucie. 

Coś dla ducha… 
„Znać Pasterza” 

Na wystawnym hollywoodzkim przyjęciu słynny aktor zabawiał zgromadzonych, wspaniale 
recytując Szekspira. Na bis zgodził się przyjąć propozycję któregoś z gości. Nieśmiały star-
szy ksiądz zapytał, czy zna psalm 23. Aktor odparł: 
- Owszem i mogę go wyrecytować, pod jednym warunkiem - gdy skończę, ksiądz wypowie 
słowa tego samego psalmu. 
Nieco zakłopotany ksiądz wyraził zgodę. Aktor mówił przepięknie: 
- Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego... Goście nagrodzili go głośną owacją  
i przyszła kolej na księdza. Ten wstał i wypowiedział te same słowa, ale teraz nie było już 
oklasków, tylko zapadła cisza, a w niejednym oku błysnęła łza. 
Aktor przez kilka chwil napawał się ciszą, a potem wstał. 
- Drodzy państwo! - powiedział. - Mam nadzieję, że jesteście świadomi, co tu się dziś wyda-
rzyło. Ja znam słowa psalmu, ale ten ksiądz zna Pasterza. 
 

 


