
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 20.02 Dzień Powszedni 
1600  Do SPJ i MB o bł. w życiu w 40-tą r. ur. córki Beaty z int. rodziców 
Wtorek  21.02 Dzień Powszedni 
1600 Dziękczynna z prośbą o bł. i zdrowie dla Aleksandry Wierzbickiej w 5-tą r. ur.  
z int. rodziców 
Środa  22.02 Środa Popielcowa 
1000 + Ignacego, Marię Madysiów, Jana Podsiadło, Antoniego, Anielę Golów z int. rodziny   
1200 + Stefanię Słowińską, Władysława Ślusarczyka, Edwarda Węgrzyna z int. Węgrzy-
nów 
1600 + Genowefę Ślusarczyk z int. męża   
Czwartek 23.02 Św. Polikarpa, biskupa męczennika (wsp. obowiązkowe) 
Msza Święta 
Piątek  24.02 Piątek po Popielcu 
1600 1) + Władysława Frankowicza, Marię Frankowicza zm. z rodziny Łysaków 
        2) + Mariana, Czesława bedlów z int. Pobochowej 
Sobota  25.02  Sobota po Popielcu  
1530 Danutę Zawadzką z int. koleżanki Grażyny Jaworskiej z córką 
1600 + Stanisławę Sabat z int. rodziny 
Niedziela  26.02 I Niedziela Wielkiego Postu 
800 + Jarosława Brzozę z int. rodziców i siostry 
1000 + Mieczysława Kija z int. rodziny 
1200 + Jana, Mariannę Tkaczów z int. Władyszewskich 
1530 Dziękczynna w 70-tą r. ur. z prośbą o zdrowie Stanisława Jaszczyka oraz dzieci  
i wnuków 
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Prochem jesteś 
i w proch się 

obrócisz 
 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:      
       Iz 43,18-19.21-22.24b-25   
       2 Kor 1,18-22      
Ewangelii:   Mk 2,1-12 
Gdy po pewnym czasie Jezus 
wrócił do Kafarnaum, posły-
szeli, że jest w domu. Zebrało 
się tyle ludzi, że nawet przed 
drzwiami nie było miejsca,  
a On głosił im naukę. Wtem 
przyszli do Niego z parality-
kiem, którego niosło czterech. 
Nie mogąc z powodu tłumu 

przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez 
otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do parali-
tyka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A się działo tam kilku uczonych w Pi-
śmie, którzy myśleli w sercach swoich: Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może 
odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak 
myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: 
powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: 
Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na 
ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź 
swoje łoże i idź do domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach 
wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieli-
śmy czegoś podobnego. 
Słowa błogosławionych… 
„Miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich relacji. 
Uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości i uprzedzeń. Oczyszcza pamięć, uczy 
nowych dróg, otwiera perspektywę prawdziwego pojednania, którego istotnym owocem jest 
wspólne dawanie świadectwa Ewangelii, tak bardzo potrzebnego współczesnemu światu.” 

 /bł. Jan Paweł II/ 
„Podczas Wielkiego Postu doskonalmy ducha naszej modlitwy i starajmy się o wewnętrzną 
odnowę. Oczyśćmy nasze myśli z wszystkiego, co nie jest Jezusem. Im więcej się modlisz, 
tym lepiej się modlisz.”                                                                 /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 
 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 19-25.02 - 45. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu  to czas refleksji, modlitwy i poku-
ty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych. Zespół Konferencji Episko-
patu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości zwraca uwagę, że to właśnie rodzina jest wyjąt-
kowo wrażliwa na skutki nadużywania alkoholu. Wiele małżeństw rozpada się z tego po-
wodu, a dzieci narażone są na powtórzenie szkodliwych zachowań rodziców, nie można 
zatem pozostawić rodzin osamotnionych. Należy je otoczyć dojrzałą i kompleksową 
opieką, zwłaszcza duszpasterską 
× 20.02 - Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę 
× 21.02 - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
× 22.02 - Dzień bez Łapówki 



A w parafii… 
▪ W najbliższą środę rozpoczyna się Wielki Post. Zapraszamy wszystkich tego dnia na msze 
św. z posypaniem głowy popiołem. Przez cały Wielki Post, w każdy piątek będzie odprawiana 
droga krzyżowa przed mszą św. popołudniową. Zachęcamy do uczestnictwa w tych nabo-
żeństwach. 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oddaje do rąk czytelników kolejną publikację. 
Książka Marianny Węgrzyn "Brzeziny. Nasza mała historia" przedstawia dzieje miejscowości 
od czasów najdawniejszych do lat 50. XX wieku. Jej celem jest próba pokazania „skąd nasz 
ród", jakie były początki i koleje losu tego miejsca, z którego wywodzi się również autorka. 
Obraz dziejów wsi jest bogato ilustrowany starymi fotografiami i dokumentami archiwalnymi. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola serdecznie zaprasza miłośników regionu i histo-
rii „małych ojczyzn" oraz osoby związane z Brzezinami na promocję książki, która odbędzie 
się w niedzielę 26 lutego 2012 r. o godz. 16.30 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezi-
nach. 

Relacja z KFDM 
 

W dniach 10-12 lutego 2012 r. w Turnie (die-
cezja radomska) odbyło się Krajowe Forum 
Duszpasterstwa Młodzieży. Delegacje diecezji 
z całej Polski zebrali się by opracować plan 
pracy duszpasterskiej dla młodzieży na naj-
bliższy czas. Oprócz ciekawych pomysłów na 
różne inicjatywy uczestnicy poznali kierunki 
działań na Rok Wiary. Na forum nie zabrakło 
również czasu na modlitwę: Eucharystia, Li-
turgia Godzin, adoracje. Wśród gości specjal-
nych znaleźli się m.in. ks. Marek Dziewiecki i 
brat Marek z Taize. Przez te 3 dni młodzież i 
duszpasterze zastanawiali się co robić, aby 
jak najwięcej osób mogło zbliżyć się do wiary, 
poznać prawdziwą Miłość Jezusa i czerpać si-
łę z Kościoła. Nowe kierunki działań, które wy-
znacza współczesny świat powinny pomóc w 
dotarciu do jak największej grupy młodych lu-
dzi. Dziś nie można powiedzieć, że cokolwiek 
by się nie robiło ludzie i tak przyjdą do kościo-
ła. Nie pozwólmy, aby coraz więcej osób od-
chodziło od wiary. Zatroszczmy się o naszych 
bliskich i znajomych.                                  /KP/ 

Listy dzieci do Boga… 
♥ Kochany Boże! Od kiedy wiem że jesteś 
pżestałam czuć się samotna. Adelka 
♥ Czytalismy że Edison wymyślił światło ale 
na religii powiedzieli że to ty zrobiłeś. Założe 
sie że Edison ukradł ci ten pomysł. Pozdro-
wienia. Ewa 
♥ Kohany Boże! Gdybyś nie pozwolił wygi-
nąć dinozaurom nie mielibyśmy naszego 
kraju. Postąpiłeś słuszńe. Ania 
♥ Kochany boże to wspaniałe że zafsze 
układaż gwiazdy tam gdzie trzeba. Jaś 
♥ Panie Boże! Źli ludzie śmiali się z Noego. 
Budujesz Arkę na lądzie Ty durniu. Ale on 
był mądry że trzymał z Tobą. Ja zrobiłabym 
to samo. Tereska 
Porzekadła… 
« Gdy w Popielec pogoda, wiosna będzie 
sucha, gdy deszcz będzie mokra, a jeżeli 
zimno, będzie zimna. 
« Pokora jest matką cnoty 
« Pokorą wszystko zwyciężysz 
« Pokusa ludzi zwodzi mieszkiem, śmiesz-
kiem, grzeszkiem 

Zakonnie… 
Franciszkanki od pokuty i chrześcijańskiej miłości – ich powołaniem jest franciszkańska pro-
stota, służba i bezgraniczne zawierzenie Bogu. Siostry realizują je poprzez modlitwę, wy-
chowanie dzieci i młodzieży oraz opiekę nad chorymi, biednymi i opuszczonymi. W polskiej 
prowincji siostry opiekują się umysłowo chorymi w zakładach specjalnych. Służą chorym  
w szpitalach jako pielęgniarki i lekarki. Pracują też w szkołach jako nauczycielki religii. Pracu-
ją również na rzecz pielgrzymów przyjeżdżających do Niepokalanowa czy Częstochowy. 
Pomagają biednym, opuszczonym, pocieszają więźniów. Siostry podjęły również troskę o ra-
towanie ludzkiego życia przez prowadzenie domu matki „Dar Życia”, w którym dbają o po-
trzeby materialne swych podopiecznych. Zgromadzenie powstało 1835 r. w Holandii, w Pol-
sce jest od 1867 r. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości 
Chrześcijańskiej (CSF).                                                                                            /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Stefan Wincenty Frelichowski (23 lutego) 
Stefan Wincenty Frelichowski urodził 
się w 1913 r. w Chełmży. W 1927 r. 
wstąpił do Związku Harcerstwa Pol-
skiego. Pełnił funkcje drużynowego  
i zastępowego, a także komendanta 
Starszoharcerskiego Zrzeszenia Klery-
ków ZHP. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1937 r. Gdy Niemcy wkroczyli do 
Polski we wrześniu 1939 r. był wikariu-
szem parafii Najświętszej Maryi Panny 
w Toruniu. Już 11 września został 
aresztowany i więziony w kilku obo-
zach. Mimo zakazu władz obozowych, 
prowadził pracę duszpasterską, roz-
dzielał Komunię św. Gdy zezwolono na 
przesyłanie paczek, zorganizował obo-
zowe Caritas. Przedzierał się też do 
chorych na tyfus, by spowiadać ich  
i udzielać im sakramentów. Zmarł  
w obozie w Dachau 23 lutego 1945 r. 
na tyfus, którym zaraził się od współ-
więźniów. Jan Paweł II ogłosił ks. Freli-
chowskiego błogosławionym 7 czerwca 
1999 roku w Toruniu podczas piel-
grzymki do Ojczyzny. 22.02.2003 roku 
bł. Stefan Wincenty został ogłoszony 

patronem harcerstwa polskiego. Modlitwa: Wysłuchaj łaskawie prośby nasze, Panie, abyśmy 
znając się wielu grzechów winnymi, błogosławionego Wincentego pośrednictwem od nich 
uwolnieni zostali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 
Zamyśl się… 
„Szczęście jest naszą 
matką, nieszczęście-
wychowawcą”    
            /Monteskiusz/              

Uśmiech… 
Trzynasty wiek. Wielu naśladowców św. Franciszka wędruje po całej 
Europie. Pewnego dnia jeden z nich spotyka w czasie swej wędrówki 
krzyżaka.  - Pokój i Dobro - pozdrawia go franciszkanin. 
- Ogniem i mieczem - odpowiada krzyżak. 

Coś dla ducha… 
„Nieznany” 

W południe mistrz zawsze trochę wypoczywał. We śnie, jak mówił, odwiedzał starych mędr-
ców, by następnie dla pouczenia innych zrelacjonować to, czego się od nich dowiedział. Nau-
czyciel, chcąc go naśladować, także miał zwyczaj ucinać sobie małą południową drzemkę. 
Wyjaśniał przy tym swoim uczniom, że udaje się do krainy snów, aby tak jak mistrz spotkać 
starych mędrców. Pięknego letniego dnia zrobiło się bardzo gorąco, tak iż również wyczerpa-
ni żarem uczniowie zapadli w południowy sen, zamiast wykonywać swoje obowiązki. Nauczy-
ciel zbeształ ich, ponieważ nie wypełnili zadań. – Ale my przecież udaliśmy się tylko tak jak 
pan do  krainy snów, aby usłyszeć słowa starych mędrców – odrzekł jeden z uczniów.  – A co 
powiedzieli wam mędrcy? – spytał nauczyciel z wyraźną kpiną w głosie.  – Kiedy byliśmy  
w krainie snów, jeden z mędrców spytał skąd pochodzimy. Wymieniliśmy więc nazwę naszej 
szkoły, która, jak powiedzieliśmy, musi być im znana, bo przecież w końcu przychodzi do nich 
co dnia nasz nauczyciel. Wówczas mędrcy odrzekli, że naszego mistrza znają, jednakże na-
szego nauczyciela nigdy nie widzieli.                                                          /Norbert Lechleitner/ 

 


