
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    05.0305.0305.0305.03 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1530 + Jana Węgrzyna, Helenę, Henryka, Franciszkę Węgrzynów, Tadeusza Salamona  

1600
 + Annę Kowalską, Stanisława Kowalskiego z int. wnuczki Renaty z rodziną 

Wtorek  06.0306.0306.0306.03 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
 1530 + za zmarłych pochowanych na cmentarzu w brzezinach z int. Romana    
1600

 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Darii Purgał  

z int. dziadków Purgałów  

Środa  07.0307.0307.0307.03 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1600 + Adama Młynarczyk, Karola Tetelewskiego z int. Młynarczykowej  

Czwartek    08.0308.0308.0308.03 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 + Zdzisława Lacha z int. kolegów   

1600 + Annę Giemza z int. syna Mariusza z rodziną 

Piątek  09.0309.0309.0309.03 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1600

 1) + Franciszkę, Antoniego, Janinę, Andrzeja, + Józefa, Tadeusza Tkaczów, Tadeusza 

Wiejasa z int. rodziny    
         2) + Stefanię, Wincentego, Tadeusza Kruków, Wojciecha Sobczyka z int. rodziny 

Sobota  10.0310.0310.0310.03 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1530 Do SPJ  i MB dziękczynna z prośbą o bł. w dorosłym życiu w 18-tą r. ur. Ilony Skar-

bek z int. rodziny  i rodzeństwa 

1600 Józefa Machulskiego z int. rodziny 

Niedziela  11.0311.0311.0311.03 III Niedziela Zwykła III Niedziela Zwykła III Niedziela Zwykła III Niedziela Zwykła    
800

 + Józefa Tkacza, Andrzeja, Janinę Tkaczów, zm. z rodziny Zawadzkich, Władysława, 

Genowefę Łatasiów, Danutę, Krzysztofa Dudzików z int. Tkaczowej 

1000 + Annę Barycką z int. rodziny 

1200
 + Józefa Wawrzeńczyka z int. żony z dziećmi 

1530 + Józefa Wawrzyckiego  
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4 marca 2012 r.  

Nr 15 (171) 
 

Zróbmy 
wszystko, 
aby ten 
Post 
zwany 
Wielkim 
nie 

przeszedł 
obok nas! 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Rdz 22,1-2.9-13.15-18   /    Rz 8,31b-34    Ewangelia:    Mk 9,2-10 
„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich sa-
mych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało 
się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rab-
bi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj-
żesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestra-
szeni. I zjawił się obłok, osłaniający 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 mar-
twych.” 

Słowa błogosławionych… 
„Epizod Przemienienia wyznacza moment przełomowy w misji Jezusa. Jest to objawienie, 
które utwierdza wiarę w sercach uczniów, przygotowuje ich na dramat Krzyża i zapowiada 
chwałę zmartwychwstania. (…) Tak jak trzej wybrani Apostołowie, Kościół kontempluje 
przemienione oblicze Chrystusa, aby utwierdzić się w wierze, a później nie załamać się wo-
bec Jego oblicza zniekształconego na Krzyżu.”                                             /bł. Jan Paweł II/ 
„Co zrobiłem dzisiaj dla Jezusa? Co wykonałem dzisiaj wspólnie z Jezusem? Spojrzyj tylko 
na swoje ręce. To najlepszy sprawdzian sumienia.”                    /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 
 

 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stefanię Wę-

grzyn z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 05.03 -  Dzień Teściowej 
× 05.03 -  Dzień Dentysty 
× 08.03 -  Dzień Kobiet 
× 09.03 -  Dzień Statystyki Polskiej 
× 10.03 -  Dzień Mężczyzn 



A w parafii… 
▪ 26 lutego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach odbyła się promocja książki Ma-
rianny Węgrzyn pt. „Brzeziny. Nasza mała historia”. Spotkanie poprowadził Damian Zegadło. 
Na uroczystość przybyli m.in. poseł Lucjan Pietrzczyk, wójt Marian Buras, wójt Stanisław Ba-
rycki, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, prezesi stowarzyszeń, członkowie organizacji oraz 
mieszkańcy Brzezin, Podwola i okolicznych miejscowości. Hasło przewodnie spotkania 
brzmiało: „By przeszłość żyła w nas…” Dekorację stanowiły różne sprzęty z dawnego gospo-
darstwa domowego. Program artystyczny zaprezentował Zespół Folklorystyczny „Brzezinian-
ki”. Na zakończenie wszyscy goście złożyli autorce gratulacje. Zachęcamy do zakupu książki 
w zakrystii naszego kościoła. Koszt 25 zł.                                                                                

Szukając jedności z Kościołem 
Na terenie archidiecezji westminsterskiej w Wielkiej Brytanii 734 dorosłych podczas tego-
rocznych uroczystości Wielkanocnych włączy się do Kościoła katolickiego. W minioną sobotę 
i niedzielę publicznie wyrazili oni wolę przyjęcia sakramentów: 350 osób – Chrztu świętego,  
a 384 – Eucharystii i Bierzmowania. Uroczystościom w katedrze westminsterskiej przewodni-
czył abp Vincent Nichols. Towarzyszyli mu biskupi pomocniczy. Wzięli w niej udział katechu-
meni, którzy mają przyjąć chrzest oraz kandydaci – osoby ochrzczone w innych Kościołach, 
które pragną wstąpić do Kościoła katolickiego. Na terenie archidiecezji westminsterskiej, 
gdzie katolicy stanowią ponad 10 proc. mieszkańców miały też wcześniej miejsce podobne 
uroczystości w poszczególnych parafiach. W wielu przypadkach decyzja o wstąpieniu do Ko-
ścioła katolickiego jest owocem wieloletnich poszukiwań.                                        /za: ekai.pl/ 

W poszukiwaniu… 
Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, Kościół przypomina nam 
w tych dniach o poście, jałmużnie i modlitwie. Wielu z nas pew-
nie aktywnie będzie się przygotowywało poprzez uczestnictwo 
na drogach Krzyżowych czy Gorzkich Żalach. Część będzie 
miała swoje postanowienia na ten czas. Ale czy te nasze posta-
nowienia nie kończą się wraz z upływem świąt? Kiedyś pewien 
człowiek dając podarunek potrzebującemu spytał go, co mógłby 
dać w zamian. Ale w odpowiedzi nic nie usłyszał. Wielki post da-
je nam okazję do większej pobożności, Chrystus dla świata ofia-
rował swoje życie, a czy my potrafimy dać coś od siebie? Po-
dzielić się z innymi, nie tylko rzeczami materialnymi. Na pewno 
tak. I to dobry czas żeby zacząć zbierać skarby, które kiedyś jak 
wierzymy przyczynią się do otrzymania tej upragnionej nagrody 
życia wraz z Bogiem.                                                              /KK/ 

Porzekadła… 
« Co marzec wypiecze, to 
kwiecień wysiecze 
« Ile w marcu dni mgli-
stych, tyle w żniwa dni 
dżdżystych 
« Kiedy w marcu deszczu 
wiele, nieurodzaj zboża 
ściele 
« Marzec dziwne broi fo-
chy, zmiata starce i juno-
chy 
« Suchy marzec, kwiecień 
mokry, maj przechłodny – 
nie będzie rok głodny 

Zakonnie… 
Franciszkanki szpitalne – zajmują się pielęgnowaniem chorych w szpitalach, zakładach, do-
mach opieki i domach prywatnych, w tym także ludzi umysłowo i psychicznie upośledzonych. 
Opieka ta dotyczy wszystkich potrzebujących bez względu na wyznanie i stan. Idą wszędzie 
tam, gdzie wzywa je Kościół. Siostry są otwarte na potrzeby czasu, włączają się do innych, 
charytatywnych i duszpastersko-apostolskich prac wśród chorych lub w ramach katechizacji 
 i pomocy parafialnej. W domach prowadzonych przez zgromadzenie siostry pełnią też funk-
cje kierownicze, by w ten sposób móc lepiej czuwać nad dobrem każdego człowieka im po-
wierzonego. Obecnie w Polsce prowadzą 3 zakłady opiekuńczo-lecznicze dla ludzi w pode-
szłym wieku, 1 zakład leczniczo-wychowawczy dla dzieci ze schorzeniami dróg oddecho-
wych, zespołem złego wchłaniania – fenyloketonurią, zespołem Downa i epilepsją oraz dom 
pomocy społecznej dla dzieci upośledzonych. Zgromadzenie powstało w 1844 r. w Niem-
czech, w Polsce jest od 1848 r. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek Trzeciej Re-
guły św. Franciszka                                                                                                   /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Róża z Viterbo (6 marca) 
Róża urodziła się w 1233 r. Mając 12 lat Róża zapisała się do 
III Zakonu św. Franciszka. Już wtedy musiała być bardzo doj-
rzałą w wierze. Datą przełomową w życiu Róży był rok 1250. 
Zachorowała wtedy śmiertelnie. Spokojna o losy swojego ży-
cia modliła się wtedy żarliwie o powodzenie wyprawy krzyżo-
wej w obronie Ziemi Świętej, na czele której stał św. Ludwik 
IX, król francuski. Kiedy cudownie wyzdrowiała, postanowiła 
całkowicie poświęcić się nawracaniu dusz do Boga. Przyw-
działa habit zakonny, zaczęła oddawać się surowym prakty-
kom pokutnym w intencji nawrócenia grzeszników, a potem  
z krzyżem w ręku przebiegała ulice miasta, nawołując do po-
kuty. Swymi wystąpieniami wzbudziła gniew mieszkających  
w Viterbo patarynów i katarów, którzy zmusili ją i jej rodzinę 
do opuszczenia miasta. Już po opuszczeniu Viterbo, przeby-
wając w Soriano, Róża otrzymała dar wizji, z której dowie-
działa się o rychłym zakończeniu prześladowań Kościoła, 
wraz ze śmiercią cesarza Fryderyka II. Po jego śmierci, kiedy 
miasto zajęły wojska papieskie, Róża rzeczywiście mogła 
powrócić do rodzinnego domu, który przetrwał do dziś. Pod 
koniec życia Święta prosiła, by ją przyjęto do klasztoru klarysek w Viterbo. Odmówiono jej, 
ale odmówiono jej ze względu na stan zdrowia. Za radą spowiednika przemieniła swoje 
mieszkanie na osobisty "klasztor", gdzie wraz z kilkorgiem przyjaciół poświęcała się modlitwie 
o uświęcenie ludzkich dusz. Wyczerpana pokutą i apostolstwem, zmarła w wieku zaledwie 20 
lat, 6 marca 1253 roku. Modlitwa: Wysłuchaj nas, Boże, Zbawicielu nasz, abyśmy weseląc 
się obchodem uroczystości św. Róży, z przykładów jej życia uczyli się czynić postęp w po-
bożności. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

Zamyśl się… 
„Dobroć polega na szanowaniu  
i kochaniu ludzi bardziej, niż na to 
zasługują.       /św. Paweł z Tarsu/  

Uśmiech… 
Na chodniku stoi paniusia i machając łapką woła: - Taxi, 
taxi! Z przejeżdżającej taryfy głowę i rękę wystawia pasa-
żer, machając ręką woła do pani: - Piesza, piesza! 

Coś dla ducha… 
„Recykling” 

Dawno, dawno temu, w czasie wznoszenia ogromnej katedry przyszedł do zawiadującego jej 
budową majstra nieznany rzemieślnik i spytał, czy mógłby zaofiarować swoje usługi. Ponie-
waż jednak kamieniarzy mieli pod dostatkiem, majster chciał obcego odprawić. Ale nieznajo-
my wyjaśnił, że nie pragnie ciosać kamieni, lecz prosi o pozwolenie wykonania jednego z wi-
traży. Jeśli nie da się inaczej, to na próbę nawet bez zapłaty. Majster zgodził się, choć przy-
puszczał, że trzeba będzie ten witraż po jego ukończeniu wybić i pracę zlecić fachowcowi.  
W następnych tygodniach nikt nie zaprzątał sobie głowy obcym rzemieślnikiem, który przez 
wiele miesięcy, do czasu ukończenia swojego okna, pracował za prowizorycznym skleconym 
przepierzeniem. W końcu przyszedł dzień, który wydobył na światło dzienne to, co tak długo 
powstawało w ukryciu: witraż o pełnych blasku kolorach, którego piękno było wprost nie do 
opisania, i jakiego nikt dotychczas nie widział, wspanialszy od wszystkich innych witraży ka-
tedry. Pod względem intensywności oraz blasku barw witraży był tak wyjątkowy, że przyjeż-
dżali go oglądać ludzie z bliska i daleka. – Ale skąd wziąłeś to wspaniałe mieniące się szkło? 
– spytał rzemieślnika zadziwiony, a jednocześnie zachwycony majster. A nieznajomy odpo-
wiedział: Ach, tu i tam, w pobliżu innych warsztatów znajdowałem pojedyncze kawałki. Witraż 
jest wykonany z odłamków szkła, które inni wyrzucali jako bezużyteczne.  

/Norbert Lechleitner/ 
 


