
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    27272727.02.02.02.02 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1600 + Zofię Pobocha z int. matki 
Wtorek  28.0228.0228.0228.02    
1600 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Klaudii z int. 
rodziców 
Środa  29.0229.0229.0229.02 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1600 + Michała, Stefanię Potoków, Piotra, Janinę Pędzików, Mariannę, Andrzeja Kubickich 
z int. Pędzików   
Czwartek    01.0301.0301.0301.03 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1600 + Marcina Sołtysa, Tomasza Kubickiego z int. kolegów i koleżanek z Nidy  
Piątek  02.0302.0302.0302.03 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
 1600 1) +Bernarda Frankowicza, Jana, Stefanię, Władysława Frankowiczów z int. Jędro-
chów 
        2) + Helenę Świetlik z int. córki z rodziną  
Sobota  03.0303.0303.0303.03 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1530 + Jana Stachurę (19 r. śm.) z int. Stachurowej 
1600 + Józefa Kowalskiego z int. rodziny 
Niedziela  04.0304.0304.0304.03 II Ni II Ni II Ni II Niedziela Wielkiego Postuedziela Wielkiego Postuedziela Wielkiego Postuedziela Wielkiego Postu    
800 + Mariannę, Jana Kurtków z int. córek z rodzinami  
1000 + Katarzynę, Józefa Wieczorków, Józefa Pabiana, Mariana Piotrowskiego z int. Pio-
trowskiej 
1200 + Stanisława, Władysławę, Henryka, Stanisława Jędrochów z int. Mariana Jędrochę 
1530 + Krystynę Sylwestra Wojdów z int. córki Katarzyny z rodziną 
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PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 
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I Niedziela  
Wielkiego Postu 
26 lutego 2012 r.  

Nr 14 (170) 
Idę za Tobą Panie 

 
„To ja idę za Tobą, 
Choć tyle lat minęło 
Ja wciąż widzę — idziesz 
Ciągniesz za sobą drzewo. 
Widzę jak patrzysz 
zatroskanym sercem  
w tłum, wołasz ! 
‘Panie w Twoje ręce  
powierzam Ducha Mego’ 
Jestem co roku mały - 
bo przygniatają mnie  
moje słowa 
Jestem co roku chudszy 
-bo wysusza mnie strach 
Jestem co roku słabszy 
-bo męczył mnie mój wstyd. 
Taki jestem bez Ciebie, 
Bez dawania miłości, 
Bez kochania, bez wiary. 
Teraz chcę być z Tobą 
I silniejszy niż wczoraj.” 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Rdz 9,8-15   /    1 P 3,18-22      Ewangelia:     Mk 1,12-15 
„Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, ku-
szony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan 
został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się 
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” 

Słowa błogosławionych… 
„(…) Życie jest przejściem do wolności, Jezus Chrystus uczył swoim słowem, a jeszcze 
bardziej przykładem, że jest ono próbą (…). Jest to (…) próba myśli, „serca” i woli, próba 
prawdy i miłości. W tym znaczeniu jest to równocześnie próba przymierza z Bogiem. (…) Tę 
próbę trzeba podjąć z całą odpowiedzialnością.”                                           /bł. Jan Paweł II/ 
„Doskonałość modlitwy nie polega na wielości słów, lecz winno wypełniać ją żarliwe pra-
gnienie, które unosi serce ku Jezusowi.”                                      /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 
 
 
 

 

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

Modlitwa… 
Panie, uwolnij mnie od pychy, która jest źródłem wszystkich grzechów. Daj mi łaskę roz-
poznania chorych ambicji, które każą mi gonić za fałszywą wielkością, albo wpychają  
w kompleksy. Jezu umęczony na krzyżu, posłuszny we wszystkim Ojcu, proszę o pokor-
ne serce na wzór Twojego Serca, proszę o pokorne oczy, które widzą siebie i innych  
w prawdzie. “Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za 
tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do 
mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza. 
Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd aż na wieki!” (Ps 131) 

Ekstra… 
× 01.03 - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
× 03.03 - Międzynarodowy Dzień Pisarzy 



A w parafii… 
▪ W środę popielcową rozpoczął się Wielki Post. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeń-
stwie Drogi Krzyżowej (każdy piątek) i Gorzkich Żali (każda niedziela).  
▪ 2 marca przypada pierwszy piątek miesiąca. Zapraszamy na spowiedź i mszę św. 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola serdecznie zaprasza miłośników regionu i hi-
storii „małych ojczyzn" oraz osoby związane z Brzezinami na promocję książki "Brzeziny. 
Nasza mała historia", która odbędzie się w dziś (26 lutego 2012 r.) o godz. 16.30 w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach. 

Listy dzieci do Boga… 
♥ Kochany panie Boże! Myślę że 
nikt nie byłby lepszym Bogiem od 
ciebie. Hcę abyś to wiedział. Nie 
mówie tego tylko dlatego że to ty 
jesteś Bogiem. Agata 
♥ Panie Boże! Myślałem że po-
marańczowy nie pasuje do purpu-
rowego dopóki nie zobaczyłem 
tego zachodu słońca który zrobi-
łeś we wtorek. To było super. Ad-
am 
♥ Kochany Boże! Staram się naj-
lepiej jak umiem. Adam 
     Tymi trzema listami kończymy 
cytowanie książki „Listy dzieci do 
Boga” Wierzymy, że ta wyprawa 
w świat dziecięcych marzeń, pra-
gnień i rozmyślań oprócz popra-
wienia humoru przyczyniła się do 
zastanowienia nad różnymi 
aspektami życia. W tych prostych 
tekstach często ukryta była pięk-
na modlitwa, na którą nieraz nie 
stać ludzi dorosłych…  

Z Watykańskiej Ziemi… 
Benedykt XVI, w orędziu na Wielki Post pisze, że ten 
czas powinien upłynąć „pod znakiem modlitwy i dzielenia 
się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschal-
ną”. Jak stwierdza, nigdy nie powinniśmy być niezdolni 
do "miłosierdzia" wobec cierpiącego człowieka i „nigdy 
nie mogą tak bardzo pochłaniać nas nasze sprawy i na-
sze problemy, że nasze serce stanie się głuche na woła-
nie ubogiego”. Tematem orędzia są słowa z Listu do He-
brajczyków: „Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się 
zachęcać do miłości i do dobrych uczynków”. Nawiązując 
do nich, papież wyjaśnia, że fragment ten „przekazuje 
cenną i zawsze aktualną naukę na temat trzech aspek-
tów życia chrześcijańskiego; są nimi troska o bliźniego, 
wzajemność i osobista świętość”. Jak pisze Benedykt 
XVI, troska o brata oznacza także dbałość o jego dobro 
duchowe. W tym kontekście przypomina o „upomnieniu 
braterskim” jako aspekcie życia chrześcijańskiego, for-
mułowanym „z myślą o zbawieniu wiecznym”. Papież wy-
jaśnia, że dziś „na ogół podchodzi się z dużą wrażliwo-
ścią do kwestii opieki i miłości w kontekście dobra fizycz-
nego i materialnego innych, natomiast niemal całkowicie 
pomija się milczeniem duchową odpowiedzialność za 
braci”. Tymczasem tradycja Kościoła zaliczyła „upomina-
nie grzeszników” do dzieł miłosierdzia duchowego. Waż-
ną rzeczą – stwierdza papież - jest ocalenie tego aspektu 
miłości chrześcijańskiej. „Nie należy milczeć w obliczu 
zła” – dodaje. Na zakończenie orędzia Ojciec Święty 
podkreśla, że w świecie, który „wymaga od chrześcijan 
odnowionego świadectwa miłości Pana i wierności Mu, 
wszyscy winni czuć potrzebę prześcigania się w miłości, 
w usługiwaniu i w dobrych uczynkach (por. Hbr 6, 10). To 
napomnienie ma szczególną moc w okresie przygotowa-
nia do świąt wielkanocnych”. 

Intencja różańcowa na marzec 

Ogólna: Aby wkład kobiet w roz-
wój społeczeństwa był właściwie 
doceniany na całym świecie.  
Misyjna: Aby Duch Święty dał wy-
trwałość tym, którzy – zwłaszcza 
w Azji – są dyskryminowani, 
prześladowani i zabijani ze 
względu na Chrystusa. 

Zakonnie… 
Franciszkanki służebnice Krzyża, nazywanych siostrami z Lasek – ich powołaniem jest służ-
ba niewidomym na ciele i duszy. Siostry służą niewidomym na każdym etapie życia. Prowa-
dzą również apostolstwo „niewidomych na duszy”, czyli ludzi dalekich od Boga wskutek nie-
wiary lub grzechu. W Polsce, gdzie przebywa większość z nich, siostry pracują głównie  
w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, stowarzyszenie 
powołane przez Różę Czacką w 1910 r. Zgromadzenie założyła w 1918 r. m. Elżbieta Róża 
Czacka. Z czasem jego duchowym kierownikiem i współtwórcą został ks. Władysław Korni-
łowicz . Pełna nazwa: Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża (FSK).                   /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Paula Montal (26 lutego) 
Paula Montal urodziła się 11 października 
1799 r. niedaleko Barcelony w Hiszpanii. 
Otrzymała staranne i głębokie wychowa-
nie religijne. W wieku 10 lat straciła ojca. 
Aby pomóc w utrzymaniu rodziny, zaczę-
ła pracować jako hafciarka. Pomagała  
w swojej parafii w katechizacji dzieci 
 i młodzieży. Przez to doświadczenie zo-
baczyła, jak ważne jest odpowiednie 
przygotowanie intelektualne i zawodowe 
młodych kobiet. W 1829 r., pokonując 
rozliczne trudności, udała się do Figueras 
i założyła tam pierwszą szkołę dla dziew-
cząt. Dbała w niej o formację chrześci-
jańską i ogólnoludzką. Wkrótce zaczęły 
powstawać kolejne szkoły. W 1847 r. za-
łożyła Zgromadzenie Córek Maryi Sióstr 
Szkół Pobożnych (pijarki). Od 1859 r. aż 
do śmierci przebywała w Olesa de Mont-
serrat. Poprzez trud wychowawczy,  
a także przez ufną modlitwę uczestniczy-
ła w przeżywaniu losów nowego zgroma-
dzenia. W chwili jej śmierci liczyło ono 19 
domów, w których mieszkało ponad 300 
sióstr. Paula Montal zmarła 26 lutego 
1889 r. w Olesa de Montserrat. Beatyfi-
kował ją Jan Paweł II w kwietniu 1983 r.; 
w listopadzie 2001 r. włączył ją do grona 

świętych. Modlitwa: „Spójrz Miłości moja, udaję się na spoczynek, w tabernakulum zosta-

wiam Ci moje serce by Cię nieustannie kochało ... jutro wrócę po nie, abyś mi je zwrócił wy-
pełnione żarem miłości ... spraw, aby ta miłość była tylko dla Ciebie i Twojej Matki Najświęt-
szej Dziewicy ... Kiedy moje serce będzie wypełnione tym szczęściem, poślij mi krzyże i cier-
pienia, wtedy wszystko to zniosę z radością ... Jeżeli w mym życiu przestałabym Cię kochać, 
to zatrzymaj to serce, bo nie potrzebuję go do niczego więcej, jak tylko do kochania Ciebie.” 

Zamyśl się… 
„Każda praca jest możliwa 
do wykonania, jeśli podzielić 
ją na małe odcinki.” 

             /Abraham Lincoln/ 

Uśmiech… 
Kilkuletnia dziewczynka, na widok księdza siedzącego w za-
kratowanym konfesjonale poważnie zadała pytanie: - Czy tam 
jest więzienie? Księdzu śmiać się nie wypadało, ale przez kilka 
minut musiał tłumić drgawki. 

Coś dla ducha… 
„Z celem przed oczyma” 

W nocy spadł pierwszy śnieg i pokrył całą okolicę grubą, białą pierzynką. Dwaj chłopcy zało-
żyli się, który z nich przejdzie po bardziej prostej linii przez dużą łąkę do szkoły.  – Nie ma nic 
łatwiejszego! – powiedział pierwszy chłopiec, i patrząc pod nogi, uważnie stawiał  stopy. Jed-
nak kiedy przebył prawie połowę drogi i podniósł głowę, spoglądając na swoje ślady za sobą, 
stwierdził, że przebiegały one po śniegu dużym zygzakiem.  – Pokaż, co ty potrafisz! – zawo-
łał w stronę czekającego przyjaciela. – Proszę bardzo. Nie ma nic łatwiejszego! – odkrzyknął 
przyjaciel i biorąc, na cel bramę szkoły, podniesioną głową brnął w jej kierunku po śniegu, aż 
do niej dotarł. Jego ślad przebiegał w prostej linii.                                      /Norbert Lechleitner/ 

 


