
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 11.05 Dzień Powszedni 
1800 + Mariannę, Wincentego Bedlów  
1900 + O Boże błogosławieństwo w pracy kapłańskiej i zakonnej 
Wtorek 12.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Mariannę Świetlik 
       2) + Helenę Bentkowską - od r. Malickich 
1900 1) + Danutę Włodarczyk (3 r. śm.) z int. męża 
        2) + Leokadię Pyk 
Środa 13.05 Dzień Powszedni   
1800 1) + Janinę Lisowską, Annę, Wincentego, Augustyna Czwartosów z int. Barbary;  
2) + Bartosza, Mariannę, Bogusława Dziewięckich, Kazimierę, Stefana Szałasów, Rozalię, 
Tadeusza Domagałów; 3) + Mariannę (r. śm.), Wincentego Bedlów, Stefanię i Stanisława 
Łobodów; 4) + Jana, Helenę, Mieczysława, Józefa z rodziny Raczyńskich i Henryka Ma-
terka; 5) + Andrzeja Znoja (r. śm.); 6) + Jadwigę Kij (r. śm.); 7) + Leszka Kurdka, Stani-
sława, Genowefę, Bogusława, Piotra Zawadzkich; 8) + Jerzego Grudnia, Stanisława, Anie-
lę, Zdzisława Metryków, Tadeusza, Leokadię Grabowskich, Tadeusza Kopcia - zam. r.;  
9) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla żywych i o wieczne zbawienie dla zmarłych 
członkiń Koła Różańcowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus; 10) + Helenę Bentkowską - z 
int. Hinzów z Gdyni; 11) + Mariannę, Józefę i Władysława Więcków; 12) O powołania 
kapłańskie i zakonne; 13) + Stanisława Bedlę - zam. rodzina. O zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo z okazji imienin Stanisława. 
2000 + Franciszkę, Wincentego Szyszków, Franciszkę, Jana, Tadeusza Frankowiczów   
Czwartek 14.05 Św. Macieja Apostoła (święto)  
1800 + Helenę, Jana Grzywnów, Edwarda Brzozę z int. r. 
1900 + Jana, Annę, Józefa, Janinę, Helenę Krąż 
Piątek 15.05 bł. Zofii Czeskiej (wspomninie) - RELIKWIE 
1800 1) + Mieczysława (r. śm.), Jerzego, Irenę Gruszczyńskich z int. rodziny 
        2) + Helenę Bentkowską - od Heleny Kowalskiej z r. 
1900 1) + Ludwika, Anielę, Jerzego, Tomasza Władyszewskich 
       2) + Leokadię Pyk 
Sobota 16.05  św. Andrzeja Boboli (święto) - RELIKWIE 
1800 + Ewelinę Jabczyk (3 r. śm.), Mirosława Kozłowskiego, Józefa, Edwarda Brzozów i 
Kazimierza Bałę 
1900 + Zofię Szczepanek - z int. synowej Lilli z r.  
Niedziela 17.05 Niedziela  
800 + Jadwigę Woźniak, Halinę, Władysława Beno  
1000 + Katarzynę, Józefa Wieczorek  
1200  Za żywych i zm. członków Koła Różańcowego św. Siostry Faustyny a zwłaszcza 
ostatnio zmarłej + Janiny Kołek 
1600  za Parafię 

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
 

  

 

 
 

 V Niedziela Wielkanocna 
10 maja 2020 r. Nr 25 (598) 

 

Słowo Boże na dziś…  
Czytania: Dz 6, 1-7  /   1 P 2, 4-9       
Ewangelia: J 14, 1-12 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się 
nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we 
Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest miesz-
kań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam po-
wiedział. Idę przecież przygotować wam miej-
sce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, aby-
ście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie dro-
gę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego To-
masz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak 
więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu 
Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt 
nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze 
Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mo-
jego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyli-
ście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam 
Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu 

Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi 
także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem  
w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Oj-
ciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu,  
a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych 
dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca». 

Kazanie espresso… 
Gdy Kościół się rozrastał, we wspólnocie wierzących pojawiały się nowe potrzeby. Trzeba 
było ludzi gotowych ofiarnie zaspokajać mnożące się oczekiwania współwyznawców. Mamy 
tu istotne wskazania dla nas. Gdy dostrzegamy w społeczeństwie różne potrzeby, nie po-
winniśmy dążyć do ich zaspokojenia przez jedną osobą lub jedną instytucję. To przerasta 
ich możliwości. Weźmy przykład z apostołów, którzy sami zajęli się posłannictwem, do któ-
rego zostali powołani, a dla zaspokojenia innych potrzeb ustanowili osobne urzędy. Tak 
powinno być w każdej społeczności: poszczególne zadania powierzajmy ludziom kompe-
tentnym, nie przyjmując wszystkiego na siebie lub nie zrzucając ich na barki jednej osoby. 
Nie zapominajmy o szlachetnej zasadzie pomocniczości, która pozwala roztropnie rozwią-
zywać problemy każdej wspólnoty.                                                                      /o. J. Bocian/ 
 

Uzdrowienie Chorych módl się za nami! 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Andrzeja Ma-
chulskiego z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 



A w parafii… 
▪ W piątek odbył się pogrzeb + Andrzeja Machulskiego z Brzezin. Módlmy się: "Wieczny od-
poczynek ...". 
▪ W tym tygodniu przeżywamy: 
- w czwartek święto św. Macieja, Apostoła, 
- w piątek wspomnienie bł. Zofii Czeskiej (msza z relikwiami) 
- w sobotę święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, Patrona Polski (msza z reli-
kwiami). 
▪ W środę o godz. 18 00 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy, a o 20.00 pierwsze  
w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. 
▪ W środę na Nabożeństwie Fatimskim będziemy się modlić o potrzebne łaski dla żywych  
i zmarłych członków Koła Różańcowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, a w niedzielę  
o 12.00 dla Koła Różańcowego św.  Faustyny. 
▪ 18 maja 1920 roku urodził się przyszły święty - Papież Jan Paweł II. Z okazji 100 rocznicy 
urodzin w najbliższą niedzielę o godz. 18 00 w naszym kościele odbędzie się transmitowany 
przez Internet: "Wieczór Modlitwy z Janem Pawłem II". 
▪ Przypominam, że zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązują nas ograniczenia. Jed-
nocześnie może przebywać w naszej świątyni 21 osób, powinniśmy nosić maski, a na placu 
przed kościołem mamy zachować odległość 2 metrów. 
▪ Kuria Diecezjalna w Kielcach wydała komunikat dotyczący organizowanego 14 maja dnia 
modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia. KOMUNIKAT: "Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka 
Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego prosi, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem 
modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Do 
modlitwy w podanej intencji włączą się również - zgodnie z własną wiarą i tradycją - przed-
stawiciele rożnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaga-
niu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji. Biskup Kielecki Jan Piotrowski 
zaprasza duchownych i wiernych świeckich naszej diecezji do podjęcia wyżej wymienionej 
inicjatywy". 
▪ Dziękuję za postępujący proces w segregowaniu śmieci. Widać duży postęp w tej dziedzi-
nie, jednak bardzo proszę o większą dokładność. Pięknie wszystkie wieńce są wrzucane do 
śmieci organicznych, ale są wrzucane razem z szarfami, sztucznymi kwiatkami, a rekla-
mówki z trawą i zniczami. Potem kiedy to zmoknie i przegnije zostaje kilka gałązek jodły i 
kilkanaście albo kilkadziesiąt sztucznych kolorowych kwiatków. Dochodzi do tego, że ksiądz 
zamiast się modlić siedzi w śmietniku i segreguje odpady, bo przecież nikt nie chciałby tego 
wywieść na pole koło swojego domu. 
▪ Dziękuję p. Józefowi za wykoszenie skarpy koło kościoła. 
▪ Dziękuję za prace wykonywane przy wiacie koło fontanny. 
▪ Gdyby nie ograniczenia związane z pandemią dzisiejsze ofiary byłyby związane z drugą 
gospodarczą niedzielą miesiąca. Chciałbym jednak serdecznie podziękować za hojne ofiary 
składane ostatnio przez uczestników liturgii niezależnie od tego, czy jest to niedziela gospo-
darcza. Bóg zapłać za ofiarność teraz kiedy czasy są trudne i każdy liczy się z wydatkami. 
▪ Dziękuję za indywidualne składanie ofiar na kościół i na wywóz śmieci z cmentarza. 

Modlitwa o dobry humor autorstwa św. Thomasa Mora 
Panie, obdarz mnie dobrym trawieniem, a również czymś, co mógłbym strawić. Daj mi 
zdrowie ciała i dobry humor, by móc je zachować. Daj mi, Panie, duszę prostą, która potrafi 
uznać za skarb wszystko, co jest dobre i która nie zlęknie się widokiem zła, ale raczej znaj-
dzie sposób, by doprowadzić wszystko na swoje miejsce. Daj mi duszę, która nie zazna nu-
dy, zrzędzenia, westchnień, lamentów i nie pozwól, bym zbytnio martwił się zawalidrogą, 
która nazywa się „ja”. Daj mi, Panie, poczucie humoru. Udziel mi łaski zrozumienia żartu, by 
odkryć w życiu trochę radości i by móc użyczyć jej innym. 

Boży człowiek… - św. Serwacy (13 maja) 
Serwacy po 345 r. był biskupem w Tongres (Tongeren, 
najstarsze miasto Belgii). Pełnił ten urząd przez 37 lat. 
Pochodził prawdopodobnie z Armenii. Bywa utożsamiany  
z Sarbatiosem, jednym z biskupów pozostających w ostrej 
opozycji wobec arian na synodzie w Rimini (359), który poparł 
uchwały Soboru Nicejskiego I (325), potępiające błędy Ariusza. 
Miał gościć św. Atanazego wygnanego ze swej biskupiej stolicy 
przez arian. Razem z nim uczestniczył w synodzie w Trierze  
w 346 r. Według świadectwa św. Grzegorza z Tours, Serwacy 
wiele podróżował. Dwukrotnie miał odwiedzać Rzym (w 366  
i 384 r.). Był szczególnym czcicielem Najświętszej Maryi 

Panny. Dlatego ku Jej czci ufundował i poświęcił dwa kościoły: w Tongres i w Maastricht. 
Zmarł w Maastricht prawdopodobnie 13 maja 384 r., choć hagiografowie nie są w tej 
sprawie zgodni; przypuszcza się, że mógł umrzeć w Tongeren, a relikwie znacznie później 
zostały przeniesione do Maastricht, gdzie znajdują się do dzisiaj. 

Czy wiesz, że… 
1) Podczas epidemii dżumy w 1656 papież Aleksander VII odwołał wszystkie spotkania  
i audiencje, procesje, masowe uroczystości w kościołach oraz zamknięto kościoły w Rzy-
mie. Był to czas kiedy w Rzymie był ogłoszony Jubileusz Powszechny. Papież zakazał też 
postów aby nie osłabiać organizmów. Zakazano kazań na placach i eucharystii. Kościół na-
woływał do prywatnych i osobistych form pobożności i modlitwy. 
2) W Watykanie do 1840 roku istniała Kongregacja Zdrowia, jako urząd kurialny.  
3) Pracownicy instytucji archidiecezji Białostockiej na czele z abp. Tadeuszem Wojdą zrezy-
gnowali z połowy swojego wynagrodzenia a za te pieniądze kupili maseczki wielokrotnego 
użytku które zostały rozdysponowane potrzebnym instytucją przy współpracy z Białostockim 
Urzędem Wojewódzkim.  

Zamyśl się… 
„Czy jestem ubogi, pogar-
dzany, lub też szanowany – 
Bóg zna i woła mnie po 
imieniu” /Św. J. H. Newman/  

Uśmiech 
Cieśla i elektryk sprzeczają się czyj zawód był pierwszy. Cie-
śla: - My byliśmy pierwsi! Budowaliśmy arkę Noego! Elektryk 
tylko parsknął śmiechem i odpowiada: - Gdy Bóg ogłaszał: 
"Niech stanie się światło" to my już kable mieliśmy położone . 

Coś dla ducha… 
„W drodze do Emaus” 

Dwaj uczniowie Pana Jezusa, Kleofas i Łukasz, szli na wieś. Obaj byli tak bardzo smutni, 
jakby wiosny nie było, jakby zima była bez śniegu i Bożego Narodzenia. Szli przygarbieni, 
jakby dźwigali za ciężkie plecaki. Szli zrozpaczeni, jakby zgubili prezent dla mamusi, albo 
ważny kluczyk. Zabito ich Nauczyciela, Jezusa, i pochowano do grobu. Martwili się, co to się 
stało? Przecież opowiadał, że jest królem, a pochowali Go jak biedaka. Nagle przyłączył się 
jakiś nieznajomy Pan i powiedział: - Jakimi jesteście leniuchami, nie uczyliście się religii! Co 
jest napisane w Piśmie świętym? Napisane jest, że właśnie zabity Jezus zmartwychwstanie, 
czyli wstanie z grobu. Opowiadał im, ale oni niczego nie rozumieli. Mimo to zaprosili Go do 
domu i posadzili przy stole. Nagle, kiedy jadł razem z nim chleb, rozpoznali: to był sam Pan 
Jezus. Poznali Go wtedy, kiedy okazali Mu dobroć, życzliwość, serce. Następnego dnia, 
kiedy już wracali ze wsi do miasta, wyglądali zupełnie inaczej: byli uśmiechnięci, jakby wio-
sna przyszła i wszystkie stokrotki zakwitły. Już nie szli noga za nogą, ale podskakiwali na 
każdej nodze. Byli tacy szczęśliwi, jakby nieśli do poświęcenia baranka z czerwoną chorą-
giewką. Wszystko zmieniło się dlatego, że nie można martwić się o Pana Jezusa. On zawsz 
da radę. Trzeba tylko martwić się o to, żeby Mu w życiu nie przeszkadzać. 

 /ks. J. Twardowski/ 
 


