
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKI 
Poniedziałek 05.05 Dzień Powszedni  
700 + Jana i Michalinę Stępień, Zdzisława i Bogdana Szałasów, Krystynę Kasperek  
1800  1) + Jana Woźniczko (21 r. śm.) i Zofię Woźniczko z int. córki z rodziną  
         2) + Józefa Genowefę, Kazimierza Zielińskich   
1900 + Irenę, Stanisława Kija z int. rodziny  
Wtorek 06.05 Świętych Apostołów Filipa i Jakuba (święto)  
700 + Mariannę, Franciszka Zegadłów, Franciszkę i Antoniego Dereniów z int. rodziny  
1800 + Marię i Władysława Malickich, Otolię, Bolesława, Stanisława Salamonów z int. 
Malickich 
1900 + Władysława Wojdę (r. śm.) i Anielę Wojdę  
Środa 07.05 Dzień Powszedni  
700 + Stanisława i zm. z rodz. Stachurów  
1800 1) + Stanisława Jędrochę, Zofię Pobocha i zm. z rodziny Jędrochów i Wiejasów  z int. 
Marii Jędrochy z rodziną 
        2) + Mariannę Bentkowską z int. pracowników oświaty Gimnazjum nr 1 w Kielcach 
1900 + Katarzynę, Stanisława Skarbków, zm. z rodziny Skarbków 
Czwartek 08.05 Św. Stanisława, bp i męczennika, Gł. Patrona Polski (uroczystość) 
1800  + Genowefę Pietszczyk (1 r. śm.)   
1900 + Weronikę, Stanisława Madejów i Marianna Barwinka z int. syna z rodziną  
Piątek 09.05 Dzień Powszedni  
700 + Władysławę, Antoniego Kruk, Mariannę i Józefa Wójcik z int. Krystyny Kasperek 
1800 1) + Wincentego i Mariannę Bedlów, Stefanię i Stanisława Łobodów (r. śm.) z int. 
Piotrowskiej  
         2) za żywych i zmarłych członków Kółka Różańcowego zelatorki Janiny Lach  
z Brzezin od str. Morawicy 
1900 + Ludwikę Cudzik (2 r. śm.) z int. rodziny  
Sobota 10.05 Dzień Powszedni  
1700 ślub Rafał Rosieniuk i Ewelina Węgrzyn  
1800 + Janinę i Stanisława Tkaczów, Annę, Stanisława, Mieczysława Wojcieszyńskich  
1900 + Danielę, Mieczysława, Bogdana Ślusarczyków, Jana Leskiego   
Niedziela  11.05 IV Niedziela Wielkanocna   
800 + Janinę Lisowską, Annę, Wincentego, Augustyna Czwartosów, Mariannę, Wojciecha, 
Kazimierę, Stefana Szałasów  
1000 1) + Stefanię Zychowicz, Bronisławę Pędzik, Jana i Anielę Kowalskich, Mariannę 
Apolonię i Wincentego Zychowiczów z int. rodziny  
         2) w int. strażaków i ich rodzin z racji patrona Św. Floriana 
1200 Chrzty: Karol i Wiktor Tworek, Kornelia Śnioch, Marcel Dawid Pietszczyk, Zuzanna 
Bielecka 
1600 Msza Św. za parafię  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 

nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 2, 14. 22-2 
                   1 P 1, 17-21 
Ewangelia:  Łk 24, 13-35 
„Oto dwaj uczniowie Jezusa 
tego samego dnia, w pierw-
szy dzień tygodnia, byli  
w drodze do wsi, zwanej 
Emaus, oddalonej sześć-
dziesiąt stadiów od Jerozo-
limy, Rozmawiali oni z sobą 
o tym wszystkim, co się wy-
darzyło. Gdy tak rozmawiali 
i rozprawiali z sobą, sam 
Jezus przybliżył się i szedł  
z nimi. Lecz oczy ich były 
niejako na uwięzi, tak że Go 

nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Za-
trzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba 
jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». 
Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, 
który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani  
i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie 
On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. 
Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Je-
go ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje, 
Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego 
nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wie-
rzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść 
do swojej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co 
we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali,  
a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma 
się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi 
miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otwo-
rzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy 
serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej 
samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i in-
nych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymono-
wi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 
 

Boże błogosław Księdzu Prymicjantowi! 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪ 26 kwietnia w naszej parafii odbyło się spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych „Nasz Dom” w Piekoszowie. W programie znalazły się: eucharystia, występy 
artystyczne uczniów z ZS w Brzezinach, dzielenie się jajkiem i poczęstunek. Dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie. 
▪ W ubiegłą niedzielę, w Święto Miłosierdzia Bożego cały Kościół przeżywał kanonizację 
dwóch wielkich Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Podczas tej doniosłej uroczystości na 
Placu Świętego Piotra nie zabrakło także przedstawicieli naszej parafii. Pozostali oglądali re-
lację w telewizji. Tego dnia z kościoła można było zabrać ze sobą Kanonizacyjną Iskrę Miło-
sierdzia. Dziękujemy wszystkim, którzy pamiętali także o dekoracji domów we flagi i wizerun-
ki nowych świętych. Św. Janie XXIII i Św. Janie Pawle II módlcie się za nami! 
▪ Dziś na sumie w naszym kościele odbędzie się msza św. prymicyjna o. Jakuba Edwarda 
Zawadzkiego. Otrzymał on święcenia kapłańskie z rąk ks. bp Kazimierza Ryczana 26 kwiet-
nia w Kościele ojców Cystersów w Jędrzejowie. Na uroczystej mszy nie zabrakło także 
przedstawicieli naszej parafii. Nie zapomnijmy o modlitwie za nowo wyświęconego kapłana  
z naszej parafii prosząc jednocześnie o kolejne powołania kapłańskie i zakonne. 
▪ Rozpoczął się miesiąc maj szczególnie poświęcony Matce Najświętszej. Znajdźmy czas na 
uczestnictwo w nabożeństwach maryjnych. Zachęcamy także do kultywowania tradycji  
i śpiewania „majówek” przy przydrożnych kapliczkach.  
▪ Od 13 maja do 13 października co miesiąc w naszym kościele będzie odbywało się nabo-
żeństwo fatimskie, na które serdecznie zapraszamy. 
▪ W ostatnim tygodniu w głównym wejściu naszego kościoła została zamontowana krata, 
dzięki której możliwa będzie codzienna modlitwa w świątyni, także poza godzinami mszy 
świętych i nabożeństw. Prace wykonał p. Ryszard Gil z Brzezin. Bóg zapłać! 
▪ Na rozpoczęcie maryjnego miesiąca został podświetlony obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem 
Jezus znajdujący się w głównym ołtarzu. Prace wykonał p. Mieczysław Korban z Brzezin. 
Bóg zapłać. Królowo Wszystkich Świętych módl się za nami! 
▪ 18 maja odbędzie się wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do naszego kościoła. 
Ekstra… 
× 04.05 - Dzień Hutni-
ka, Dzień Kominiarza, 
Dzień Garncarza  
i Dzień Piekarza 
× 08.05 - Dzień Biblio-
tekarzy i Bibliotek.  
× 08.05 - Światowy 
Dzień Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca 
× 09.05 - Dzień Unii 
Europejskiej 

Tu es Petrus… 
60. Pelagiusz I (16.IV.556-3/4?.III.561) Przed swoim wyborem był 
przez dłuższy czas legatem papieża w Bizancjum. Na papieża wy-
brano go 16 kwietnia 556 pod wpływem wschodniorzymskiego ce-
sarza, który wywarł nacisk na kardynałów. Pelagiusz pomimo, że 
wielokrotnie podkreślał swą prawowierność (to jednak spotkał się  
w Rzymie z niewielkim uznaniem. Również nie uznawano papieża 
w Afryce, Galii i południowej Italii. Począwszy od tego papieża każ-
dy nowo wybrany zobowiązany był przed wyświęceniem uzyskać 
zgodę cesarza w Konstantynopolu; spowodowało to, że papiestwo 
znalazło się całkowicie w sterze wpływów cesarza wschodniorzym-
skiego; papież był niejako jedynie „patriarchą Zachodu” i w ten spo-
sób zaszeregowany do Kościoła Wschodu. 

Komentarz… 
Walcz z drugim człowiekiem, gdy trzeba, ale go nie zabijaj. Naucz się dyskutować, 
sprzeczać, ale nie gardź nikim, nie udowadniaj nikomu, że niepotrzebnie zabiera głos, 
bo się na niczym nie zna. I na pewno nie ma nic ważnego ani ciekawego do powie-
dzenia, czyli: że nic nie wie, jest niczym. To, po pierwsze, nie jest prawdą, a po drugie, 
gdybyś mu to potrafił wmówić, wepchniesz go w rozpacz. Strzeż się, abyś nie uwierzył, 
że wszystko, co mądre, ważne i ciekawe, powiedzieli mądrzejsi od ciebie, a tobie po-
zostanie jedynie przekalkowanie złotych myśli i odkrytych prawd. To zabiłoby w tobie 
twórczość. Zagroziłoby twemu człowieczeństwu.                                  /ks. M. Maliński/  

Boży człowiek…  -  św. Ignacy z Laconi (11 maja) 
Wincenty Peis urodził się 17 grudnia 1701 r.  
w Laconi na Sardynii w ubogiej, wiejskiej rodzi-
nie. Miał ośmiu braci. Na cześć św. Franciszka  
z Asyżu rodzice nazywali go często Francisz-
kiem. Był pasterzem bydła. W wieku 18 lat po-
ważnie zachorował. Ślubował wtedy, że jeśli 
wyzdrowieje - wstąpi do kapucynów. Tak też się 
stało; w 1721 r. wstąpił do tego zakonu, przyj-
mując imię Ignacy. Przez 40 lat służył jako kwe-
starz w Cagliari. Zajmował się także tkaniem 
materiału, z którego wykonywane były habity dla 
jego współbraci. Był przyjacielem rybaków; 
uzbieraną jałmużną chętnie dzielił się z ubogimi. 
Odznaczał się pokorą i miłością do wszystkich. 
Bóg udzielił mu daru czytania w ludzkich ser-
cach i czynienia cudów. Na dwa lata przed 
śmiercią stracił wzrok. Okres ten spędził na 
ustawicznej modlitwie. Zmarł 11 maja 1781 ro-
ku. Papież Pius XII beatyfikował go w roku 
1940, a 21 października 1951 r. - kanonizował. 
Ciało św. Ignacego w nienaruszonym stanie 
spoczywa w szklanej trumnie, znajdującej się  
w kaplicy sanktuarium, wzniesionego w Cagliari 
ku jego czci. Modlitwa. Boże, Ty drogą pokory, 

niewinności i braterskiej miłości zaprowadziłeś świętego Ignacego na szczyty świętości, 
spraw, abyśmy naśladując jego cnoty, darzyli na ziemi wszystkich ludzi prawdziwą i uczynną 
miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 
Zamyśl się… 
„Życia wyłącznie 
dla siebie nie 
można nazwać 
życiem.”    
          /Menander/  

Życzenia Prymicjantowi 
Drogi o. Jakubie, pierwszy Redaktorze Naczelny Pisma SANCTUS! 
Jak powiedział kiedyś Seneka Starszy: „Dobrem nie jest samo życie 
lecz piękne życie.” Dlatego dzisiaj w imieniu całej redakcji chcemy 
Ci życzyć pięknego życia. Życzyć Ci samych dobrych parafian - to 
może nie wypada dlatego życzymy byś zawsze miał pomysł jak do-
trzeć do ludzi, których spotkasz na swojej drodze. Twoja praca  
w parafii cystersów będzie wymagać dużo energii - więc Ci jej ży-
czymy. Życzymy Tobie, byś zawsze miał siłę do głoszenia Radości 
Ewangelii, do kruszenia ludzkich serc i otwierania ich na Obietnicę 
Chrystusa. Życzymy Ci byś swoim życiem i radością wiary w Zmar-
twychwstałego zarażał innych ludzi. Do tego przydadzą się te stare 
polskie życzenia zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego.  
A na koniec powtórzymy słowa papieża Franciszka: „idź i głosząc 
ewangelię rób raban w świecie.”     

Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS.  

Uśmiech… 
Spadający jak 
kamień spado-
chroniarz krzyczy 
do mijanego w 
powietrzu kolegi: - 
Mój się nie otwo-
rzył! Szczęście, 
że to tylko ćwi-
czenia! 
Coś dla ducha… 

„O upadku współbrata” 
Pewien młody zakonnik zapytał opata: - Jeżeli jestem świadkiem upadku mego współbrata, 
czy mam o tym donieść, czy zataić to? Opat odpowiedział bez namysłu: - Ilekroć ukrywamy 
upadek naszego brata, Bóg zakrywa również nasze upadki, a ilekroć ujawniamy upadek bra-
ta, Bóg ujawnia również i nasze.                                                         /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


