
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 23.03 Dzień Powszedni  
700 + Helenę Pytlik, Władysława Sołtysa, z int. męża z dziećmi 
1600 + Walerego Gadawskiego (33 r. śm.) i zm. z rodziny Gadawskich i Stęplewskich  
1630  + Genowefę, Stanisława Malickich z int. syna z rodziną.  
Wtorek 24.03 Dzień Powszedni  
1600 + Józefa, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę, Krzysztofa Krąż 
1630 + Mariannę Domagałę od Pracowników Bloku Żywienia Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii  
Środa 25.03 Zwiastowanie Pańskie (uroczystość)  
800 W int. księży pracujących w parafii oraz za żywych i zm. członków koła różańcowego 
zelatorki Ireny Goli 
1200 1) + Hannę, Marię Papalino 
        2) o Boże błogosławieństwo dla ks. Józefa z int. pielgrzymów z parafii Gnojno 
1600 + Tadeusza Więcka 
1730 + Józefa Gajdę z int. wójta i pracowników Urzędu Gminy Morawica 
Czwartek 26.03 Dzień Powszedni 
1600 1) + Zofię, Mariana, Mariana Szałasów z int. córki z rodziną 
        2) W 50 rocznicę urodzin Lidii Stachury z int. męża z dziećmi 
1630 + Mariannę Domagała z int. syna Mariana z rodziną 
Piątek 27.03 Dzień Powszedni 
1600  1) + ks. Edwarda Nowaka (10 r. śm.) i zm. z rodziny z int. siostry  
         2) + Annę, Henryka Baryckich, Władysławę, Mariana Tulów 
1600  1) + Kazimierę Znój z int. sąsiadów 
         2) o Boże błogosł. dla księdza Józefa z int. pielgrzymów z parafii Gnojno 
Sobota 28.03 Dzień Powszedni  
700 + Helenę Pytlik, Barbarę Grzelka    
1600 1) + Franciszkę Węgrzyn (2 r. śm.)  
        2) o Boże bł. dla córki i syna z rodzinami 
Niedziela  29.03 Niedziela Palmowa  
800 + Leszka Engela (1 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1000 + Piotra Pobochę, Antoninę, Franciszkę, Stanisława Pobochów.  
1200 Msza Święta za parafię   
1600 +  Magdalenę Woźniak z int. męża z córką 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Jr 31, 31-34 /  Hbr 5, 7-9 
Ewangelia: J 12, 20-33 
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bo-
gu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni 
więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsai-
dy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chce-
my ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział An-
drzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli 
Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nade-
szła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowie-
czy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli 
ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, 
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi 
plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a 
kto nienawidzi swego życia na tym świecie, za-
chowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi słu-
żyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam 
będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go 
mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż 
mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej go-
dziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę go-
dzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje». Wtem rozległ 

się głos z nieba: «I uwielbiłem i znowu uwielbię». Tłum stojący usłyszał to i mówił: «Za-
grzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się 
nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. 
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyż-
szony, przyciągnę wszystkich do siebie». To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał 
umrzeć. 
Kazanie espresso… 
„Zgodnie z legendą Sybilla poprosiła Apolla o tyle lat życia, ile ziaren piasku zmieści 
się w garści. Z biegiem lat starzała się i kurczyła coraz bardziej, marząc o śmierci. 
Jezus odwołuje się do nieuniknionego w przyrodzie procesu obumierania, bez które-
go nie ma owoców. Proces ten dotyczy także człowieka i skutków jego życia.  
Ksiądz Wacław Hryniewicz wspomina, jak razem z innymi dziećmi zbierał poziomki 
na cmentarzu: >>Tak słodkich i dobrych nigdy potem nie jadłem i nie będę już 
jadł<<.”                                                                                                 /ks. E. Burzyk/ 

Życie zmienia się, ale się nie kończy! 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Józefa Gajdę  
z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 24.03 -  Narodowy Dzień Życia 
 



A w parafii… 
▪ W roku jubileuszu 575-lecia istnienia parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, prze-
żywała 15 marca uroczysty dzień. Do świątyni zostały wprowadzone relikwie błogosławionej 
Anieli Salawy z Franciszkańskiego zakonu Świeckich. Relikwie umieszczone w relikwiarzu  
z różami wprowadził o. Stanisława Sikora. Do kościoła wniosła je 4 letnia Anielka. Francisz-
kanin poprowadził także rekolekcje wielkopostne. Podczas głoszonych homilii wplatał wyda-
rzenia z życia bł. Anieli, by pokazać, że każdy człowiek może osiągnąć świętość. Relikwiarz 
ufundowany przez jedną z rodzin z parafii, w czasie rekolekcji umieszczony był na specjal-
nie przygotowanym ołtarzu. Poznawanie nowej patronki trwało dłużej niż rekolekcje. Nie-
dzielna uroczystość 15 marca 2015 roku w parafii Brzeziny z jeszcze jednego powodu miała 
wyjątkowy charakter. Po ok. 30 latach w świątyni ponownie zagrały zabytkowe organy, które 
poddane zostały gruntownej renowacji. Prace wykonała firma "Organum" Tomasza Nagal-
skiego z Warszawy. Panowie przez wiele tygodni pracowali w kościele jak również u siebie 
w pracowni. Wewnątrz szafy organ została zainstalowana zupełnie nowa, cichobieżna dmu-
chawa wraz z miechem. Łącznie wymieniono lub naprawiono 594 piszczałki. Zadanie było 
dofinansowane ze środków Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy" w ramach PROW 
2007-2013. Podczas sumy odbyło się poświęcenie organów muzycznych, a po mszy św. 
wierni mogli uczestniczyć w koncercie Chóru Nicolaus z Lisowa. Po uczcie duchowej i mu-
zycznej był też czas na wspólne świętowanie przy stole powszednim. W Świetlicy Wiejskiej 
"Przy Fontannie" czekał pyszny bigos przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z 
Brzezin oraz ciasta upieczone przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. 
Przy poczęstunku zebrani mogli słuchać muzyki nagranej w brzezińskim kościele.  Piękne 
dźwięki organów tego dnia były prawdziwym dziękczynieniem Panu Bogu za dar „Świętych 
Obcowania”, który dzięki Jego łasce staje się dla parafian wręcz namacalny. Błogosławiona 
Aniela często powtarzała: „Żyję, bo każesz, umrę, kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz”.  
▪ Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach: w piątek o godz. 15.30 droga krzyżowa 
dla dzieci, a po mszy św. o godz. 18.00 dla dorosłych; w niedzielę po sumie tradycyjna 
śpiewana droga krzyżowa, a po mszy św. popołudniowej Gorzkie Żale. 
▪ W dniach 14-15 marca 2015 r. odbyły się w Skorzeszycach warsztaty dla wolontariuszy 
Światowych Dni Młodzieży organizowane przez Diecezjalne Centrum ŚDM Kielce. Wzięli  
w nich udział przedstawiciele działającego w naszej parafii Duszpasterstwa Młodzieży GÓ-
RA. Warsztaty były nie tylko okazją do pracy nad przydatnymi umiejętnościami takimi jak pi-
sanie artykułów, działanie w grupie, czy organizowanie wydarzeń promujących ŚDM, ale 
także okazją do modlitwy, śpiewu i refleksji. Udział w takich warsztatach to także cenne lek-
cje dzielenia się miłością i budowania relacji z Bogiem.                                                     /AK/ 
▪ W środę 18 marca o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej odbyło się kolejne spotkanie „Her-
bata z aureolą”. Zebrane osoby zatrzymały się nad tematem służby i pomocy innym. Wystrój 
wnętrza wypełniały anioły, które przypominały o trosce Boga o każdego człowieka. Na ko-
niec spotkania przybliżona została postać bł. Anieli Salawy. Nie brakło także pysznej herba-
ty i sytego poczęstunku. Zachęcamy młodych do udziału w kolejnych spotkaniach, które są 
formą przygotowania naszej parafii do Światowych Dni Młodzieży 2016. 
▪ 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania NMP. Msze święte o 8.00, 12.00, 16.00  
i 17.30. Jest to także Dzień Świętości Życia, który stanowi piękną okazję do podjęcia Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczętego. Stańmy w obronie bezbronnych! 
▪ Za tydzień przeżywamy Niedzielę Palmową, kiedy tradycyjnie święcone są palmy wielka-
nocne. Tego dnia w naszym kościele odbędzie się także VIII Konkurs Palm Wielkanocnych 
organizowany przez Redakcję Pisma SANCTUS. Zachęcamy wszystkich do własnoręczne-
go przygotowywania palm. Na zwycięzców czekają nagrody. Konkurs zostanie rozstrzygnię-
ty po mszy świętej o godz. 10.00.  
▪ Prosimy o zgłaszanie chorych do zakrystii do odwiedzenia z sakramentem namaszczenia. 
Księża udadzą się do domów 31 marca. 

Boży człowiek…  -  św. Rafka (4 stycznia) 
Pietra Choboq Ar-Rayes przyszła na świat w dniu 29 
czerwca 1832 roku w Himlaya, w libańskim regionie 
Metn. Jej rodzina po śmierci matki w 1839 roku znala-
zła się w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego w 1843 
roku jej ojciec wysłał córkę do pracy, jako służącą w 
domu zamożnego Libańczyka w Damaszku. Kiedy po 
czterech latach wróciła do domu, okazało się, że ojciec 
ożenił się po raz drugi. Zarówno macocha, jak jedna  
z ciotek chciały wydać ją za mąż, ale Boutroussyeh po-
stanowiła swe życie poświęcić Bogu. Wstąpiła do 
Zgromadzenia Córek Maryi w Bikfaya. Od 1860 roku 
była nauczycielką katechizmu i wychowawczynią w 
szkołach swojego zgromadzenia. Siostra Boutroussyeh 
modliła się żarliwie, prosząc Boga o pomoc w podjęciu 
decyzji zgodnej z Jego wolą. Pewnego dnia w śnie 
ukazali się jej św. Jerzy, św. Szymon Słupnik i św. An-
toni Pustelnik, który powiedział do niej: "Wstąp do Za-
konu Libańskich Mniszek Maronickich". Tak też uczyni-
ła. Jeden z dobroczyńców Zgromadzenia Córek Maryi 

pomógł jej dostać się do klasztoru św. Szymona al-Qarn w Ad'tou. Rozpoczęła w nim nowi-
cjat w dniu 12 lipca 1871 roku, a już w dniu 25 sierpnia następnego roku złożyła uroczyste 
śluby zakonne i przyjęła imię Rafka, na pamiątkę swojej matki. Przeżyła w tym klasztorze 26 
lat, dając przykład posłuszeństwa, gorliwości w modlitwie, ascezy, poświęcenia i pracowito-
ści. W październiku 1885 roku podczas modlitwy prosiła Boga, by dał jej udział w zbawczej 
męce Chrystusa. Kierowana łaską Bożą, cierpiała z powodu wielu dolegliwości, znosząc je z 
cierpliwością i pokorą. Jej modlitwy zostały wysłuchane. W 1899 roku Rafka całkowicie stra-
ciła wzrok, a wkrótce także została sparaliżowana. Nieustannie dziękowała Bogu za wszyst-
ko, szczególnie za dar cierpienia. Zmarła w dniu 23 marca 1914 roku. Modlitwa. Boże 
Wszechmogący i wieczny, który w św. Rafce dałeś światu jaśniejący wzór heroicznych cnót, 
pomóż nam ją naśladować i za jej wstawiennictwem doświadczyć Twojej miłości miłosiernej. 
Tu es Petrus... 
106. Hadrian II (14.XII.867-14.XII.872)  Urodzony w 792 w Rzymie, już w obu poprzednich 
wyborach był brany w rachubę jako kandydat na papieża. Został nim 14 grudnia 867. Na 
VIII Powszechnym Soborze w Konstantynopolu (869/870) doszło na krótki czas do pojed-
nania z Kościołem Wschodu, który potępił schizmę Focjusza. W pracy misyjnej w Bułgarii 
zezwolił Cyrylowi i Metodemu, na używanie języka słowiańskiego w liturgii. 
Zamyśl się… 
„Chrześcijanin to ktoś, kto potrafi 
oczekiwać Jezusa i dlatego jest 
człowiekiem nadziei.”   

/Franciszek papież/                                      

Uśmiech… 
Na kolędzie u Jasia ksiądz zauważył, że nie ma na 
stole wody święconej, więc mówi do mamy Jasia: - 
Poproszę wodę - pokazuje na stół kapłan. - A może 
soku pomarańczowego? - odpowiada kobieta. 

Coś dla ducha… 
„O ośle w duszpasterstwie” 

Kiedy Jan Maria Vianney, późniejszy proboszcz z Ars w czasie końcowych egzaminów  
w seminarium nie potrafił zadowolić swoimi odpowiedziami wymagających egzaminatorów, 
sytuacja była więcej niż napięta. W końcu jeden z profesorów westchnął rozpaczliwie: - Mój 
Boże, cóż taki osioł potrafi zrobić w duszpasterstwie? – Jeżeli Samson oślą szczęką potrafi 
rozgromić tysiąc Filistynów, cóż dopiero może Bóg zdziałać, gdy ma do dyspozycji całego 
osła – odpowiedział nieśmiało egzaminowany.                                /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


