
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 25.02 Dzień Powszedni 
1600  + Helenę Nowak z int. kolegów z pracy syna Adama 
Wtorek  26.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stanisławę, Michała Potoków, Janinę, Piotra Pędzików z int. Pędzików 
        2) Wincentego, Mariannę Domagałów z int. rodziny 
Środa  27.02 Dzień Powszedni 
1600 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 6-tą r. ur. Aleksandry z int. 
rodziców  
Czwartek 28.02 Dzień Powszedni 
1600 1) + Helenę Świetlik z int. córki z rodziną 
        2) + Joannę Mazurek z int. córki Elżbiety  
Piątek  01.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Krystynę, Sylwestra Wojdów z int. córki Katarzyny z rodziną 
        2) + Józefa, Anielę, Jakuba Zychowiczów, Stefanię Gruszczyńskich, Mariannę, An-
drzeja, Tadeusza Wiejasów z int. rodziny  
Sobota  02.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Józefa Kowalskiego z int. rodziny 
        2) Do SPJ i MB o zdrowie i opiekę na roczek dla Mai i 10 r. ur. Patryka z int. rodzi-
ców 
Niedziela  03.03 III Niedziela Wielkiego Postu 
800  1) + Mariannę Kurtek, Jana Kurtka z int. córek z rodzinami 
       2) + Jana Stachurę z int. Stachurowej 
1000 + Alicję Zegadło, Mariannę Franciszka, Antoniego Dereniów z int. Zegadłów 
1200 1) + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną  
       2) + Kazimierza Mazura, Ludwika, Władysława Józefa, Jana Cudzików, zm. z rodziny 
Mazurów z int. Mazurowej 
1530 + Bernarda Frankowicza, Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów z int. Jędrochów  
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Dziękujemy 
Ojcze Święty! 

Komentarz… 
„Często myślimy, że ogląda-
nie jakiegoś nadprzyrodzone-
go zjawiska, cudu, pomoże 
nam wierzyć w Boga  
i wzmocni nasze religijne za-
angażowanie. Także prze-
mienienie Jezusa interpretu-
jemy wyłącznie w tym kluczu. 
A Jezus przemienia się wo-
bec uczniów, aby im unaocz-
nić prawdę krzyża, który od 
momentu Jego śmierci  
i zmartwychwstania nabierze 
całkowicie nowego i niezna-
nego wcześniej sensu. Prze-
mienienie Jezusa miało miej-
sce po pierwszej zapowiedzi 
męki i śmierci, która tak bar-
dzo zbulwersowała uczniów. 
Jezus zabrał ich na górę, aby 
ujrzeli chwałę Tego, który tak 
bardzo kocha, że dobrowolnie 
oddaje swoje życie za ludz-
kość.”    /ks. Maciej Warowny/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Rdz 15,5-12.17-18    /    Flp 3,17-4,1    Ewangelia:    Łk 9,28b-36 
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, 
wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mę-
żów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego 
odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli 
zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy 
oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, 
co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli  
w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! W chwili, 
gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie 
nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. 
 
 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 01.03 -  Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 



A w parafii… 
▪ Przypominamy, że przeżywamy okres Wielkiego Postu.  
▪ Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola 
odbędzie się 3 marca o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy 
członków stowarzyszenia i wszystkie nowe chętne osoby. 

Intencja różańcowa na marzec: 
Ogólna: Aby rodziny migrantów, zwłasz-
cza matki, były wspierane i otaczane 
opieką w trudnościach. 
Misyjna: Aby ludność obszarów objętych 
wojnami i konfliktami mogła zacząć bu-
dować pokojową przyszłość. 

W poszukiwaniu… 
28 lutego o godz. 20.00 
kończy swój pontyfikat 
265. papież w historii Ko-
ścioła. Ojciec Święty Be-
nedykt XVI, ogłaszając 
swoją abdykację powie-
dział:  „Rozważywszy po 
wielokroć rzecz w sumie-
niu przed Bogiem, zyska-
łem pewność, że  
z powodu podeszłego 
wieku moje siły nie są już 
wystarczające, aby  
w sposób należyty spra-

wować posługę Piotrową. Jestem w pełni świa-
dom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powin-
na być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale 
w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie  
i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. 
Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, 
podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym 
przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, 
niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, któ-
ra w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na ty-
le, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego 
wykonywania powierzonej mi posługi.” Trwajmy  
w modlitwie za papieża i prośmy Pana, aby tchnął 
Ducha, który pokieruje wyborem nowego następ-
cy świętego Piotra.                                           /KP/ 

Misje 
Obecnie 2170 polskich misjonarzy pra-
cuje w 97 krajach świata. Jest wśród 
nich 1015 zakonników, 648 sióstr za-
konnych, 311 księży diecezjalnych i 49 
świeckich. Najwięcej misjonarzy pracuje 
w Afryce – 916: w Kamerunie – 136,  
w Zambii 88, Madagaskarze 66, w Tan-
zanii 65, Rwandzie 62. W Ameryce Po-
łudniowej i Środkowej 793 misjonarzy:  
w Brazylii 298, w Boliwii 129, w Argenty-
nie 126, w Peru 53 osoby. W Azji posłu-
guje 321 misjonarzy, w Japonii 33, na Fi-
lipinach 19, w Indonezji 18 osób. Na mi-
sje wyjeżdżają zwykle ludzie młodzi,  
w wieku ok. 30 lat, co pozwala myśleć, 
że zostaną tam na dłużej. Średnia wieku 
polskiego misjonarza to 46 lat. Na świe-
cie posługuje też 18 polskich biskupów 
misyjnych. W ubiegłym roku podczas 
zbiórki do puszek zebrano 1 mln 875 tys. 
zł- informuje ks. Jarosław Buchowiecki, 
dyrektor Dzieła Pomocy „Ad gentes”. 
Zakonnie… 
Pijarzy – Powołaniem zakonu jest nauczanie dzieci i młodzieży w duchu 
pobożności. Oprócz trzech ślubów zakonnych pijarzy składają czwarty – 
„bezinteresownej troski o nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży”.  
W sposób szczególny otaczają opieką dzieci najbardziej potrzebujące – 
biedne, bezdomne i sieroty. Ich założyciel, św. Józef Kalasancjusz, otwo-
rzył w 1597 r. w Rzymie pierwszą na świecie dostępną dla wszystkich 
bezpłatną szkołę. Polscy pijarzy, na czele z ks. Stanisławem Konarskim, w XVIII w. wykształ-
cili całe pokolenie wybitnych Polaków. Zakon został założony w 1617 r., w Polsce jest od 
1642 r. W naszym kraju pijarzy prowadzą szkoły podstawowe, gimnazja i liceum. Zgodnie  
z charyzmatem prowadzą też kilka świetlic dla dzieci ubogich i zagrożonych środowiskowo 
jak również Parafialne Kluby Sportowe. Działa również: Wydawnictwo Zakonu Pijarów oraz 
Wydawnictwo „eSPe” specjalizujące się w książkach skierowanych do młodzieży oraz po-
święconych problematyce rodzinnej. Pełna nazwa: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich 
Matki Bożej Szkół Pobożnych (SchP lub SP).                                                          /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Agnieszka z Pragi (2 marca) 
Agnieszka urodziła się w 1205 r. w Pradze jako córka kró-
la Czech Przemysława Ottokara I. Gdy miała trzy lata, po-
stanowiono wydać ją za mąż za jednego z synów Henryka 
Brodatego, dlatego w 1216 wyjechała razem ze starszą 
siostrą Anną na dwór polski. Przebywała głównie  
w Trzebnicy, gdzie najprawdopodobniej powierzona była 
opiece św. Jadwigi, której zawdzięcza solidne podstawy 
życia religijnego. Kiedy dwóch synów króla umarło bardzo 
młodo, a trzeci poślubił jej siostrę - Annę, Agnieszka po-
wróciła do ojczyzny. Jednak wkrótce znów została wypra-
wiona z domu, gdyż obiecano jej rękę synowi cesarza 
Fryderyka II. To małżeństwo również nie doszło do skut-
ku. Agnieszka stanowczo postanowiła być wierną złożo-
nemu przez siebie ślubowi czystości. Po interwencji u pa-
pieża Grzegorza IX uzyskała swobodę decyzji, wówczas 
całkowicie poświęciła się działalności charytatywnej i po-
bożnym praktykom. Zatroszczyła się o dokończenie fun-

dacji swego brata Wacława I dla franciszkanów. Kiedy dowiedziała się od przybyłych do Pragi 
braci mniejszych o duchowych przeżyciach Klary z Asyżu, zapragnęła gorąco iść za jej przy-
kładem, praktykując franciszkańskie ubóstwo. Około 1233 roku ufundowała w Pradze szpital 
oraz klasztor klarysek zwany Czeskim Asyżem, do którego rok później wstąpiła. W uroczy-
stość Zesłania Ducha Świętego w 1234 roku złożyła śluby czystości, ubóstwa i posłuszeń-
stwa. Jej decyzja była głośna w ówczesnej Europie. Utrzymywała stały kontakt listowny ze 
św. Klarą z Asyżu i z ówczesnym papieżem. Święta Klara nie szczędziła jej słów zachęty do 
wytrwania na raz wybranej drodze. Tak zrodziła się ich duchowa przyjaźń trwająca blisko 
dwadzieścia lat, chociaż nigdy nie spotkały się. Agnieszka Czeska angażowała się w różne 
akcje mediacyjne. Przypisywano jej także dar proroctwa i umiejętność czytania w ludzkich 
sercach. Prowadziła życie pełne wyrzeczenia i dzieł miłosierdzia. Zmarła w opinii świętości 
jako ksieni klarysek 2 lub 6 marca 1282 r. W ikonografii św. Agnieszka z Pragi przedstawiana 
jest w habicie franciszkańskim. Modlitwa. Panie, Boże, Ty sprawiłeś, że święta Agnieszka, 
dziewica, stała się wzorem doskonałości dla wielu dziewic, spraw, abyśmy na ziemi naślado-
wali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana. 

Zamyśl się… 
„Bogaty - to nie ten kto ma dużo pie-
niędzy, lecz ten, kto może sobie po-
zwolić na życie wśród uroków, jakie 
roztacza wczesna wiosna.”  
                            /Anton P. Czechow/ 

Uśmiech… 
Godziny szczytu, ogromny ścisk w tramwaju. Nagle 
wśród stłoczonych ludzi ktoś woła: - Czy jest tu le-
karz? - Jestem! - krzyczy pasażer z daleka i przeciska 
się przez tłum. Gdy lekarz dochodzi do wołającego, 
ten pyta: - Choroba gardła na 6 liter? 

Coś dla ducha… 
„O ukrytej prawdzie” 

Trzech mędrców spotkało się w dalekim kraju, aby wspólnie się naradzić, co mogliby ofiaro-
wać ludziom za ich trudną drogę przez życie. Po długiej wymianie zdań uchwalili, ze tym po-
darkiem będzie prawda, ale tak ukryta, aby ludzie musieli jej szukać. Argumentowali to tym, 
że szukanie ukrytej prawdy uzmysłowi ludziom, jak ważna jest owa prawda dla życia. 
Wszystko byłoby dobrze, ale powstał problem, gdzie ją schować. I tutaj padały różne głosy: 
na lodowcu najwyższej góry świata, w muszli na największych głębinach oceanu, w najtward-
szej skale ziemi, na antypodach… W końcu zabrał głos najstarszy z nich i powiedział: - Te 
wszystkie miejsca są za łatwe do znalezienia; ukryjmy prawdę w sercu człowieka: tam na 
pewno nikt jej nie będzie szukać!”                                                       /ks. Kazimierz Wójtowicz/  

 


