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nia 1810 r. w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela (dawniej św.
Rocha) w Brochowie. W ostatnim czasie ta świątynia otrzymała tytuł: Bazy‐
liki mniejszej. Znajduje się w niej chrzcielnica z oryginalną pokrywą z cza‐
sów Chopina; jest też tablica upamiętniająca chrzest kompozytora i ślub
jego rodziców w 1806 r. Warto wiedzieć, że ta ceglana świątynia w Brocho‐
wie, to jedna z najstarszych na Mazurach. Jest to też jeden z nielicznych
w Polsce kościołów o architekturze obronnej; łączący w sobie styl gotycki
i renesansowy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj jeszcze o godz. 18.00 nabożeństwo eucharystyczne.
2. W tym tygodniu w liturgii: w piątek święto Katedry św. Piotra, Apostoła;
w sobotę wspomnienie św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika.
3. We wtorek Nowenna do Św. Judy Tadeusza o 17.30. O godz. 18.00 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
4. W piątek 22 lutego o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. za dusze
śp. Fryderyka Chopina z okazji 209. rocznicy urodzin, na która zaprasza
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
5. Informujemy, iż od dwóch miesięcy funkcjonuje przy naszej parafii, dzia‐
łający w ramach współpracy z Fundacją Academia Iuris im. Macieja Bed‐
narkiewicza, punkt udzielający bezpłatnych porad prawnych dla osób
niezamożnych. Porady są udzielane naprzemiennie w co drugi wtorek i co
drugi piątek miesiąca w godzinach od 18.00 do 20.00 w sali św. Rocha.
Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnej pomocy prawnej zachęca‐
my do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi
w gablocie przy wyjściu z bazyliki.
6. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przeprowadza dzi‐
siaj kwestę na działalność Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnospraw‐
nych, działającego przy naszej parafii. Za dar serca składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.
7. Wspólnota L’Arche, która kwestowała w ubiegłą niedzielę na rzecz pod‐
opiecznych, przesłała podziękowanie dla wszystkich ofiarodawców i całej
parafii. Wspólnota zebrała 5.230 zł i 35 euro. Wraz z wyrazami wdzięcz‐
ności przesyła zapewnienie o modlitewnej wdzięczności.
8. Zachęcamy również do nabywania i czytania prasy katolickiej.
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Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 6, 17. 20-26)
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam
liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem
oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich
uczniów i mówił: "Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy
królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie
nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będzie‐
cie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą
spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z po‐
gardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka
jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili pro‐
rokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę wa‐
szą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będzie‐
cie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem
przodkowie ich czynili fałszywym prorokom".

KOMENTARZ DO EWANGELII
Ewangelia tej niedzieli przynosi nam Jezusowe „błogosławieństwa”, ale
też słowo „biada”, które Zbawiciel wypowiada z miłości - w trosce, aby na‐
wrócili się ci, którzy idą drogą niewłaściwą – „drogą przekleństwa”, która
prowadzi na zatracenie. Jezusowe „błogosławieni” słusznie kojarzymy
przede wszystkim z tzw. „Kazaniem na Górze”; otwierają one wielką mowę
Pana Jezusa, którą nazywamy „kodeksem moralności chrześcijańskiej”.
Ewangelista Mateusz bardzo dokładnie przekazał nam te pouczenia
Zbawiciela dotyczące kształtu życia chrześcijańskiego i Mateuszowa wersja
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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„Kazania na Górze” jest dłuższa od tej relacji Ewangelisty Łukasza, którą
rozważamy w tę niedzielę. W przekazie Łukaszowym to „Kazanie” Pana Je‐
zusa ma miejsce w toku pełnej działalności Zbawiciela; jest przy Nim „licz‐
ny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu”. Pan Jezus „zszedł z góry na
dół i zatrzymał się na równinie” – jest to nawiązanie do sytuacji ze starote‐
stamentalnej historii Narodu Wybranego, gdy Mojżesz schodzi z Synaju,
aby przekazać Narodowi izraelskiemu Słowo Boże. A oto teraz Chrystus –
Zbawiciel ogłasza nowe prawo – prawo miłości, które ma wypełnić nowym
Duchem dawną literę Prawa.
Zwracając się do swoich słuchaczy w formie bezpośredniej, Pan Jezus
zapowiada wypełnienie ostateczne danych obietnic: „wielka jest wasza na‐
groda w niebie”. Zapowiada radość mesjańską wynikającą ze zbawienia.
Przekleństwa są skierowane do tych wszystkich, którzy przywiązani do te‐
raźniejszego bogactwa nie potrafią zrozumieć i ocenić znaczenia Królestwa
Bożego; nasyceni jedynie tym, co mają lub kim są, nie odczuwają potrzeby
Boga. Obyśmy ufając słowom Pana Jezusa, napełnieni Duchem Świętym,
szli w naszym życiu drogą błogosławieństw, która jest drogą wiodącą do ży‐
cia, do szczęścia wiecznego.
23 lutego (sobota) – w Kościele w Polsce – liturgiczne wspomnie‐
nie bł. księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, męczennika
Urodził się 22 stycznia 1913 r.
w Chełmży. W marcu 1927 r. zo‐
stał przyjęty do drużyny harcer‐
skiej i od tego momentu jego życie
było też intensywnie związane
z harcerstwem. Po ukończeniu se‐
minarium duchownego w Pelplinie
14 marca 1937 r. przyjął święcenia
kapłańskie. Po rocznej pracy
w charakterze kapelana biskupa,
duszpasterzował w parafii Naj‐
świętszej Maryi Panny w Toruniu,
gdzie dał się poznać jako doskona‐
ły opiekun dzieci i młodzieży.
Aresztowany przez hitlerowców na
początku II wojny światowej, prze‐
noszony do różnych obozów koncentracyjnych, od grudnia 1940 r. był wię‐
ziony w Dachau. Prowadził tam żywą działalność duszpasterską
i charytatywną. Gdy w 1944 r. w obozie wybuchła epidemia tyfusu, dobro‐
wolnie poszedł służyć chorym współwięźniom. Osłabiony i nieludzko trakto‐
wany przez hitlerowskich oprawców, sam zaraził się tyfusem i zmarł
śmiercią męczeńską w opinii świętości 23 lutego 1945 r. Przed spaleniem
zwłok ks. Frelichowskiego w obozowym krematorium, jednemu ze współ‐
więźniów (był studentem medycyny) udało się zachować palec z dłoni kapła‐
na – męczennika i to ta relikwia była przez niego niesiona w procesji,
podczas beatyfikacji ks. Stefana dokonanej przez papieża Jana Pawła II
w Toruniu, 7 czerwca 1999 r.
Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski jest patronem harce‐
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rzy. Mając niespełna 17 lat zaczął pisać „Pamiętnik”, który został wydany
po jego beatyfikacji. Na początku swojej kapłańskiej drogi napisał
w nim m.in.: „Muszę być kapłanem według Serca Chrystusa”.
Przy tej okazji należy przypomnieć jeden z tragicznych rozdziałów z hi‐
storii II wojny światowej, który stanowi martyrologium duchowieństwa pol‐
skiego. W czasie całej wojny zostało zamordowanych ok. 3000 polskich
kapłanów. Większość kapłanów przeznaczonych do wywózki do obozów kon‐
centracyjnych przeszła przez KL Dachau, nazywany „Golgotą polskiego du‐
chowieństwa”, bo spośród 1773 polskich kapłanów tu więzionych, zginęło
928, w tej liczbie jest także kilku księży z naszego Zgromadzenia. Inni nasi
współbracia kapłani byli więzieni w różnych obozach koncentracyjnych,
w których wielu z nich poniosło śmierć. Ksiądz Józef Słupina w dniu przy‐
wiezienia do Auschwitz, 30 sierpnia 1940 r., osłabiony cierpieniem i ciężki‐
mi warunkami pobytu w krakowskim więzieniu na Montelupich, w stroju
duchownym i z różańcem w ręku został z niezwykłą nienawiścią zadeptany
przez esesmana. Kilku księży misjonarzy zostało rozstrzelanych przez hitle‐
rowców w publicznych egzekucjach.

ROCZNICA URODZIN FRYDERYKA CHOPINA
Po śmierci Fryderyka Chopina, jego ukochana siostra Ludwika Jędrze‐
jewiczowa, która towarzyszyła bratu w jego ostatnich chwilach, przywiozła
do Warszawy na prośbę Fryderyka urnę z jego sercem. W 1880 r. Warszaw‐
skie Towarzystwo Muzyczne ufundowało epitafium z marmuru kararyjskie‐
go wykonane przez Leonarda Marconiego, które szczęśliwie zachowało się
do dzisiaj. Pod tym okazałym i pięknym epitafium znajduje się urna z ser‐
cem Fryderyka Chopina. Na epitafium jest wyryta data urodzin wielkiego
kompozytora: 22 lutego 1810 r. Tę tradycyjną datę, która jest umieszczona
w księdze parafialnej wielu uważa jednak za pomyłkę organisty. Fryderyk
Chopin zawsze obchodził swoje urodziny 1 marca i tę datę uznawała też je‐
go rodzina. Nasz kompozytor urodził się we wsi Żelazowa Wola jako syn Te‐
kli, Justyny z Krzyżanowskich (1782 - 1861) i Mikołaja Chopina (1771 1844). Matka Fryderyka pomagała prowadzić dom hrabinie Ludwice Skorb‐
kowej, wychowującej samotnie czwórkę dzieci, a ojciec kompozytora, przy‐
były z Francji był wówczas guwernerem na dworze hrabiego Skorbka
w Żelazowej Woli. Chrzest Fryderyka miał miejsce w Wielkanoc 23 kwiet‐
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

