
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    01.03 Dzień Powszedni01.03 Dzień Powszedni01.03 Dzień Powszedni01.03 Dzień Powszedni    
1600

 + Józefę Piotrowską z int. wnuczki Moniki z rodziną 

Wtorek 02.03 Dzień Powszedni02.03 Dzień Powszedni02.03 Dzień Powszedni02.03 Dzień Powszedni        
1600

 Do SPJ i MB na roczek dla Mai Domagały o zdrowie i błogosławieństwo z int. dziad-

ków 

Środa 03.03 Dzień 03.03 Dzień 03.03 Dzień 03.03 Dzień PowszedniPowszedniPowszedniPowszedni    
1600 + Krystynę, + Sylwestra Wojdów z int. córki z rodziną  

Czwartek    04.03 Św. Kazimierza Królewicza (święto)04.03 Św. Kazimierza Królewicza (święto)04.03 Św. Kazimierza Królewicza (święto)04.03 Św. Kazimierza Królewicza (święto)    
1600 + Józefa Kowalskiego (r. śm) Jerzego i Andrzeja Kowalskich z int. rodziny 

Piątek 05.03 Dzień Powszedni05.03 Dzień Powszedni05.03 Dzień Powszedni05.03 Dzień Powszedni        
1600

 + Romana Kruka + Marię Więcek, Janinę Budzik z int. rodziny 

Sobota 06.03 Dzień Powszedni06.03 Dzień Powszedni06.03 Dzień Powszedni06.03 Dzień Powszedni    
1600

 + Antoniego, Stefanię Prokopów, Franciszka Mariannę Stachurów, Mariannę Sobura  

z int. rodziny 

Niedziela 07.03 III Niedziela Wielkiego Postu07.03 III Niedziela Wielkiego Postu07.03 III Niedziela Wielkiego Postu07.03 III Niedziela Wielkiego Postu    
800 + Henryka Stokowca (r. śm.) i Franciszkę, z int. Ryszarda z rodziną 

1000
 Do SPJ i MB z prośbą o błogosławieństwo w życiu w 18-tą r. urodzin Adriana z int. 

rodziny 

1200
 Do SPJ i MB z prośbą w 18-tą r. urodzin Karola Stępnia z int. rodziców i brata 

1530
 + Janinę Rabieja Piotra Tadeusza Rabiejów + Ryszarda Dąbrowskiego z int. rodziny 
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Pójdę za Tobą… 

Panie, obudź w każdym, kto należy 
do Twojego Kościoła prawdziwy za-
pał misjonarski, by głosić Chrystusa 
tym, którzy Go jeszcze nie poznali,  
i tym, którzy przestali wierzyć. 
Spraw, by było wiele powołań i pod-
trzymuj swą łaską misjonarzy  
w dziele ewangelizacji. Pozwól, by 
każdy z nas poczuł się odpowie-
dzialny za misje, a przede wszyst-
kim zrozumiał, że naszym pierw-
szym obowiązkiem w szerzeniu wia-
ry jest prawdziwe  chrześcijańskie 
życie. 

Komentarz… 
Uczniowie zapomnieli na górze  
o poranku, o otaczającej ich przyro-
dzie. Zobaczyli inną rzeczywistość, 
przedtem przez nich niedostrzeżo-
ną. Myślę, że są przynajmniej trzy 
chwile w naszym życiu, kiedy 
wszystko co nas otacza, staje się 
nieważne. Zamiast słowa „przemie-
nienie” posłużmy się słowem „od-
słonięcie”. Czy nie odsłania się nam 
inna rzeczywistość w chwili zagro-
żenia życia, wtedy, kiedy sam Bóg 
daje znać o sobie w naszym życiu. 

 /ks. Jan Twardowski/ 
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 mo-
dlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch 
mężów 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 oznajmiali o tym, co widzieli.” 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Wandę Baran 

z Brzezin który odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 1 marca – Dzień Puszystych 
× 3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy 
× 4 marca – w liturgiczne wspomnienie św. Kazimierza Królewicza ks. bp Kazimierz Ry-
czan oraz ks. bp Kazimierz Gurda obchodzą swoje imieniny. Niech Ich patron wyprasza 
im wszelkie potrzebne łaski 
× 5 marca – Dzień Teściowej 
× 5 marca – Dzień Dentysty 



A w parafii… 
▪ Dzisiaj Niedziela ‘Ad Gentes’ połączona ze zbiórką pieniędzy na polskich misjonarzy. Rów-
nież nasza parafia włączyła się w tą akcję. 
▪ 5 marca przypada pierwszy piątek miesiąca. Zapraszamy na Eucharystię. 
▪ Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola zaprasza swoich Członków na WAL-
NE ZEBRANIE (sprawozdawczo – wyborcze), które odbędzie się 7 marca (niedziela) o godz. 
16.30 w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy też 
wszystkich, którzy chcieliby wstąpić do Stowarzyszenia. 
▪ 13 marca o godzinie 17.30 w naszym kościele odbędzie się czuwanie z kanonami Taizé. 
Już teraz zachęcamy to zarezerwowania tego czasu na tą nietypową modlitwę połączoną  
z adoracją krzyża.  

Bliżej Eucharystii… 
 

BURSA – 1) “torebka”, w której zanosi się, 
umieszczony w odpowiednim naczyniu i kor-
porale, Najświętszy Sakrament, np. do cho-
rych. 
2) “koperta” wykonana ze sztywnego materia-
łu, w której przechowuje się korporał. Zwykle 
ma ona kolor szat liturgicznych używanych  
w danym dniu. Obecnie używanie tego rodza-
ju bursy staje się coraz mniej powszechne. 
PYXIS - jest niewielkim 
naczyniem służącym do 
przechowywania i prze-
noszenia (np. do chorych) 
Chleba Eucharystycznego. 

W poszukiwaniu… 
 

„Zło dobrem zwyciężaj” powtarzał za św. 
Pawłem sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko. 
Nie łatwo to człowiekowi przychodzi… Jak 
jednak inaczej walczyć ze Złym? Tylko Miło-
ścią. Bo czy Niebo osiągniemy tylko poprzez 
unikanie zła? Nie. Podobno najgorsza w ży-
ciu jest obojętność. Chrystus też wymaga od 
nas konkretnej decyzji. Chce, żebyśmy wy-
brali, którą drogą pragniemy podążać. Oczy-
wiście nie obiecuje nam, że będzie łatwo. 
Drogą Miłości wyrusza się bowiem z krzy-
żem. Na szczęście nie musimy nieść Go sa-
mi. 2000 lat temu wziął go na ramiona Syn 
Boga i niesie z nami do tej pory. Obyśmy 
nigdy nie zboczyli z drogi Dobra I Miłości, bo 
Zły tylko na to czeka. „Nie bójcie się żyć dla 
miłości, dla tej Miłości warto żyć”             /KP/ 

Intencja różańcowa na marzec:  
Ogólna - Aby światowa gospodarka była za-
rządzana zgodnie z kryteriami sprawiedliwo-
ści i równości, z uwzględnieniem rzeczywi-
stych potrzeb narodów, zwłaszcza najuboż-
szych;  
Misyjna - Aby Kościoły w Afryce były znakiem 
i narzędziem pojednania oraz sprawiedliwości 
we wszystkich regionach kontynentu. 

Znalezione… 
„Jeżeli masz jedzenie w lodówce, ubranie na grzbiecie, dach nad głową i łóżko do spania… 
to jesteś bogatszy niż 75% ludzi na świecie. Jeśli masz pieniądze w banku i trochę drobnych 
w portfelu… to należysz do 8% najbogatszych ludzi na świecie. Jeśli obudziłeś się rano bar-
dziej zdrowy niż chory… to masz się lepiej niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia! 
Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństw wojny, samotności, więzienia, tortur i głodu 
to jesteś w lepszym położeniu, niż 500 milionów ludzi na świecie. Jeżeli możesz chodzić do 
kościoła bez strachu nie obawiając się aresztowania, tortur lub śmierci… to masz więcej 
szczęścia niż miliard ludzi na tym świecie. Jeżeli Twoi rodzice żyją i ciągle są małżeń-
stwem… jesteś wyjątkową rzadkością. Jeśli potrafisz trzymać głowę wysoko z uśmiechem na 
twarzy i umiesz okazać wdzięczność… to jesteś wybrańcem, bo wielu potrafi być wdzięcz-
nym, ale niewielu to robi… Jeżeli możesz trzymać kogoś za rękę, przytulić kogoś lub chociaż 
poklepać po ramieniu… to jesteś szczęściarzem, bo możesz przekazać ukojenie. Jeżeli mo-
żesz przeczytać ten tekst – jesteś szczęśliwszy niż dwa miliardy ludzi, którzy w ogóle nie 
umieją czytać.”                                                                                          (Przystań! Nr 3/2009) 

Boży człowiek…  -  św. Hilary I (28 lutego) 
Hilary pochodził z Sardynii. Był synem Krispinusa. Za pontyfikatu 
Leona I Wielkiego był archidiakonem, i legatem papieskim na „sy-
nodzie zbójeckim” w Efezie w sierpniu 449.Po śmierci Leona  
I Wielkiego na papieża wybrano Hilarego. W czasie pontyfikatu Hi-
larego, w Italii rządził germański wódz Rycymer, który mimo prote-
stów papieża założył w Rzymie gminę ariańską. Papież Hilary 
przeciwstawił się napływowi sekt do Rzymu i zajął się organizacją 
Kościoła. Hilary potwierdził z wielkim przekonaniem prymat biskupa 
Rzymu. Hilary wybudował w Rzymie m.in. Bazylikę św. Wawrzyń-
ca. oraz zwołał na 19 listopada 465. synod w Rzymie. Odbył się on 
w kościele S. Maria Maggiore i dotyczył sporów jurysdykcyjnych bi-
skupów. Papież zakazał biskupom naznaczania swoich następców. 
Hilary żywił głęboką wiarę w interwencję św. Jana Ewangelisty 
podczas „synodu zbójeckiego”, skąd ledwie uszedł z życiem. Na 
jego cześć wybudował kaplicę przylegającą do laterańskiego bap-
tysterium, a także Wybudował kaplicę ku czci św. Jana Chrzciciela i 
kaplicę Świętego Krzyża. Hilary zmarł w Rzymie i został pochowa-
ny w klasztorze, który ufundował w pobliżu kościoła S. Lorenzo fu-
ori le Mura. Modlitwa: Boże! któryś na to nas stworzył, abyśmy Cię znali, miłowali i wiernie Ci 
służyli, racz miłościwie sprawić, abyśmy zawsze o naszym przeznaczeniu pamiętali i szczę-
śliwości wiecznej dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na 
ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. 

Zamyśl się… 
„Jeżeli ktoś nie kocha cię tak jakbyś tego chciał, nie oznacza to, 
że nie kocha cię on z całego serca i ponad siły.”    /G. Márquez/ 

Uśmiech… 
Jasiu do taty: - Tato zabiłem 
10 ćmów – Ciem - Kapciem 

Coś dla ducha… 
„Czyste ręce” 

Mąż i żona walczyli na schodach z ciężką komodą. Zauważył to ich szwagier. - Pomogę wam 
- powiedział. I chwycił za jeden bok mebla. W kilka minut później, nie mogąc poruszać komo-
dy nawet o 1 cm, cała trójka odpoczywała chwilę. - Co za mordęga z wniesieniem tej komody! 
- skomentował szwagier. Mąż i żona wybuchnęli śmiechem. - My chcieliśmy znieść ją na dół! 
Przyjaciele nie patrzą sobie w oczy. Wspólnie patrzą w tym samym kierunku. 
Para narzeczonych pytała wszystkich: - Co mamy czynić, by nasza miłość była trwała? Na-
uczyciel odpowiedział: - Wspólnie kochajcie innych.                                           /Bruno Ferrero/ 

Z życia wsi… 
Od ponad miesiąca działa strona internetowa miej-
scowości Brzeziny założona i prowadzona przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Regularnie 
pojawiają się na niej nowe informacje. Oprócz infor-
macji stałych na temat  historii parafii, OSP Brzeziny, 
ZS w Brzezinach czy Koła Gospodyń Wiejskich można 
śledzić wszelkie aktualne wydarzenia związane z na-
szą miejscowością. Na stronie można znaleźć także 
bogatą galerię zdjęć oraz ciągle dodawane przepisy 
dań regionalnych, krótkie biografie osób zasłużonych 
dla społeczności, czy artykuły prasowe na temat Brze-
zin i wiele innych informacji. Zapraszamy do regular-
nego zaglądania na naszą stronę internetową: 
www.brzeziny.org.pl                                       /SPBiP/ 

Nie zdejmę Krzyża! 
„Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby 
imię Boże było obrażane w waszych 
sercach, w życiu rodzinnym czy spo-
łecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzno-
ści za to, ze krzyż powrócił do szkół, 
urzędów publicznych i szpitali. Niech 
on tam pozostanie! Niech przypomi-
na o naszej chrześcijańskiej godno-
ści i narodowej tożsamości, o tym, 
kim jesteśmy i dokąd zmierzamy  
i gdzie są nasze korzenie. Niech 
przypomina nam o miłości Boga do 
człowieka”   

(Jan Paweł II, Zakopane 1997r.) 
 


