
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 14.02 św. Cyryla i Metodego (święto)   
1600 + Romana, Franciszka Lach i zm. z r. Lachów, Mieczysława Wojcieszyńskiego 

1630 + Tadeusza, Mariannę Lach (r. śm.) z int. syna z r. 

Wtorek 15.02 Bł. Michała Sopoćko - RELIKWIE 
1600 + Helenę, Mariannę, Henryka, Władysława Nowaków, Reginę Stachurę zam. rodz. 

1630 + Jana, Mariannę, Ewę Tkacz, Krystynę Kutę 

Środa 16.02 Dzień Powszedni    
1600 + Jana Bedlę (5 r. śm.) z int r. 

1800 1) + Zdzisława Kutę (5 r. śm.) z int. żony i synów z rodzinami 2) + Genowefę Kowal-

ską 3) + Cecylię Korban 4) + Irenę, Mieczysława, Jerzego Gruszczyńskich, Mariana 

Skarbka, Wiesława Januszka i Jerzego Cielibałę zam. r. Gruszczyńskich 5) + Józefa Misz-

tala od Zbigniewa i Danuty Stanek 6) + Annę Stachurę od sąsiadów Metryka i Wojsa  

7) + Tadeusza Metrykę zam. córka z r. 8) + Rafała Władyszewskiego od chrześnicy Zu-

zanny 9) + Janusza, Wiesławę Stryjewskich od córek z r. 10) + Mariana Janikowskiego od 

żony z dziećmi 11) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnuczka zam. dziadek   

12) + Mieczysława, Janinę, Antoniego, Anielę Kowalskich i Jana, Mariannę, Edwarda 

Pobochów 

Czwartek 17.02 Dzień Powszedni 
1600 W 8 r. ur. Julii Malickiej o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

1630 + Henryka Wojtysia, Jana Zygadło 

Piątek 18.02 Dzień Powszedni 
1600 + Annę i Jana Stachurów od r. Szulkowskich 

1800 + Mirosława Cerazego (19 r. śm.), Genowefę i Henryka Ślusarczyków z int. córki 

Iwony z r. 

Sobota 19.02 Dzień Powszedni 
1600 O powrót do wiary i do kościoła dla dzieci 

1630 W 96 r. ur. w podziękowaniu za dotychczasowe otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo 

Niedziela 20.02 Niedziela  - RELIKWIE BŁ. FRANCISZKA I HIACYNTY 
800 + Władysława (34 r. śm.), Marię Frankowicz i za zm. z r. Łysaków 

1000 za Parafię 

1200 + Jarosława Brzozę (16 r. śm.) 

1600 + Ignacego, Marię Madyś, Anielę, Antoniego Golów, Jana Podsiadło 

 
 

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

 

 

 
 

VI Niedziela Zwykła 
13 lutego 2022 r. Nr 12 (690) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Jr 17, 5-8     /    1 Kor 15, 12. 16-20    Ewangelia: Łk 6, 17.20-26 

 
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego 
uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru  
i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście, ubodzy, 
albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem 
będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy 
zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: 
cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bo-
wiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście 
już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będzie-
cie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada 
wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fał-
szywym prorokom». 
 
 

Błogosławieni jesteście! 
 
 

 

Extra… 
× 14.02.2015 – Spłonął Most Łazienkowski w Warszawie. 
× 16.02.1271 – Książę krakowski i sandomierski Bolesław Wstydliwy lokował Jędrzejów 

na prawie magdeburskim. 
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Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj - 6 Niedziela Zwykła w Ciągu Roku. 

▪ W liturgii tygodnia, w poniedziałek, obchodzimy święto św. 

Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, Patronów Europy. Media 
pewnie ze względu na pieniądze, tak rozsławiły walentynki (gu-
biąc po drodze św. Walentego), że Patroni Europy odchodzą  
w cień. A może by zakochani z racji tego „święta” przyszli do 
kościoła na modlitwę i na spowiedź, by swoją miłość budować 
na Bożym fundamencie. 
We wtorek wspomnienie bł. Michała Sopoćko, Msza Św. z reli-
kwiami. 
W niedzielę wspomnienie św. Franciszka i Hiacynty Marto, Msza 
Św. z relikwiami. 

▪ Jutro, w poniedziałek przyjedzie przedstawiciel firmy krawiec-

kiej do Szkoły Podstawowej w Brzezinach (sala taneczna, wej-
ście od Sali gimnastycznej). Będzie pobierała miarę na stroje 

komunijne dla uczniów kl. III. W związku z tym zapraszamy jednego z Rodziców do przyby-
cia z dzieckiem. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszą grupę będą stanowili 
chłopcy i przyjdą na godz. 16 00 z zaliczką 50 zł. Drugą grupą będą dziewczynki, które 
zapraszamy na godz. 16 30 z zaliczką w wysokości 100zł. 

▪ Spotkanie ministrantów w środę na hali sportowej o godz. 17 00. 

▪ W najbliższy – trzeci piątek miesiąca Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po Mszy św.  

o godz. 18 00. 

▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 

Znalezione… 
„W Kościele, którego jestem aktywną częścią od dwudziestu lat, niewiele jest mnie już  
w stanie zaskoczyć, a mimo to, po ludzku, wciąż mnie to zdumiewa. Mamy przecież setkę 
czynnie urzędujących biskupów. Są bardzo różni. Mają różne doświadczenie i różne drogi 
przeszli. Jak to jest, że tylko niektórzy potrafią podejść do życia i posługi odważnie? Dlacze-
go wydaje się, że wzajemnie się studzą, zamiast rozpalać? Kiedy i gdzie stracili Ducha, co 
obcięło im skrzydła, co ich kupiło, zawłaszczyło, przeraziło, dlaczego i komu nie potrafili się 
na czas przeciwstawić, że teraz tkwią w różnych klinczach i zwarciach, których możemy się 
tylko domyślać, szukając logicznych przesłanek w nielogicznych działaniach? Gdzie to się, 
do jasnej i ciężkiej cholery, dzieje, i jak ten proces odwrócić, wyrwać ich ze stagnacji, rozpa-
lić w sercu potężny ogień miłości do Kościoła jako całej wspólnoty, a nie tylko jej części 
bliższej murom kurii? Ilu potrzeba z tej setki - dwóch, pięciu, dziesięciu, pięćdziesięciu, żeby 
wreszcie cały Episkopat ruszył z miejsca za Duchem Świętym, a nie tylko patrzył, jak On 
przemyka jak iskra, najbardziej nieprzewidywalny, i ignorował Jego nieustanne zaproszenie 
do ruchu, do zmiany myślenia, do działania innego niż wczoraj? Kogo trzeba z kurii, z grup 
doradców, powywalać, żeby biskupi mogli wreszcie zobaczyć całą, prawdziwą panoramę,  
a nie tylko jej wycinki, ładnie pasujące do stworzonej dla nich bańki? Czego trzeba, żeby ci, 
którzy jeszcze tego nie zrobili, zrezygnowali z siebie i oddali ten czas, jaki im jeszcze został, 
swoje pieniądze, a czasem może swój honor, na taką służbę, która wciąż może zmienić 
wszystko? Piszę to, myśląc o młodych w Kościele. O tych dyskusjach, które toczą się raz 
bardziej publicznie, a raz bardziej prywatnie. O dramatycznych statystykach i wszystkich 
pomysłach na powstrzymanie tej fali odejść. O świetnych rozwiązaniach, projektach, prze-
strzeniach, o oddanych młodym ludziach Kościoła, którzy zagryzają zęby i działają dalej, 
choć widzą, że robota psuje się najczęściej wcale nie tam, gdzie oni mogą naprawiać, a raz 
zawiedzione zaufanie wymaga kolosalnej pracy, by je choć w części przywrócić.  Statystyki 
są straszne. Jesteśmy w klinczu. Gdzie jest wyjście?”                                       /Marta Łysek/ 

Boży człowiek… -  Bł. Jan z Fiesole - Fra Angelico (18 lutego) 
Guido (lub Guidolino) da Pietro urodził się 
około 1400 roku w Castello Vecchio w Mugello 
(Toskania). W młodym wieku uczył się malar-
stwa we Florencji. Kiedy mając 20 lat odkrył  
w sobie powołanie do życia zakonnego, wstąpił 
do zreformowanego konwentu dominikanów  
w Fiesole, który niedawno wybudował bł. Jan 
Dominici. Około 1420 roku otrzymał od niego 
habit oraz to samo imię. Śluby złożył około 
1425 roku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 
był dwa razy wikariuszem swojego konwentu,  
a następnie jego przeorem. Wiernie wypełniał 
swoje obowiązki zakonne, a w swoich dziełach 
malarskich przekazywał braciom i wiernym 
Boże tajemnice, które kontemplował na modli-
twie i w czasie studium świętej prawdy. We-
zwany do Rzymu przez papieża Eugeniusza 
IV, wymalował dwie kaplice w kościele św. 
Piotra i w Pałacu Watykańskim. Na polecenie 
papieża Mikołaja V przyozdobił jego prywatną 
kaplicę i prywatny apartament (1445-1449). 

Pracował także w Kortonie, w konwencie św. Dominika (1438 r.) i w katedrze w Orvieto 
(1447 r.). Najbardziej znane są freski w konwencie San Marco we Florencji (dziś część 
klasztoru wydzielona jako Muzeum św. Marka). Gdy zwolniło się biskupstwo florenckie, 
Eugeniusz IV zaproponował jego objęcie Janowi. Brat Jan błagał papieża, aby nie musiał 
przyjmować tego obowiązku. "Był nie mniej znakomitym malarzem, jak i miniaturzystą,  
i niezwykle przykładnym mnichem" - zapisał Giorgio Vasari. Głównym źródłem jego na-
tchnienia było Pismo Święte. Był człowiekiem prostym i uczciwym, ubogim i pokornym. 
Także jego malarstwo jest pełne kontemplacji Bożego piękna, a zarazem proste. Ze wzglę-
du na to, że umiał połączyć cnotliwe życie ze sztuką, otrzymał przydomek Beato Angelico - 
anielski. Najczęściej jest nazywany Fra Angelico (Braciszek Anielski). Szeroko rozeszła się 
sława jego świętości i talentu. Zmarł w Rzymie 18 lutego 1455 roku, w konwencie Santa 
Maria sopra Minerva, gdzie do dzisiaj nad posadzką bazyliki znajduje się jego grób z mar-
murową podobizną. Beatyfikowany został przez św. Jana Pawła II w 1982 roku listem apo-
stolskim motu proprio Qui res Christi gerit. W Polsce jest patronem historyków sztuki. 

Zamyśl się… 
„Mam swe miejsce w Bożych pla-
nach na Bożej Ziemi, którego nikt 
inny nie ma.”  

/Św. John Henry Newman/  

Uśmiech 
- Ból w pana lewym kolanie to kwestia wieku - wyja-
śnia pacjentowi lekarz. 
- Bujda - denerwuje się pacjent - drugie kolano tak 
samo jest stare, a nie boli... 

Coś dla ducha… 
„O mężczyźnie i kobiecie” 

Kiedy pojawili się na świecie pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta, pojęli, że są bardzo 
różni. Bardzo trudno byłoby im się pewnie porozumieć. Choć może na tym miała polegać ich 
wspaniała przygoda? 
Usłyszawszy o tych domniemanych trudnościach, diabeł szybko się w to wmieszał. Obsiał 
pole, na którym wyrosły złe języki. 
Od tej właśnie pory, jeśli mężczyzna i kobieta chcą żyć w zgodzie, powinni być sami, jak na 
początku świata, zamykając uszy na każdy głos, co nie idzie z głębi ich serc./Pier D'Aubrigy/ 

 


