
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    18181818.05.05.05.05    Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
700 + Danutę Bentkowską z int. rodz. Kubickich   
1800 1) + Krystynę, Bolesława Parkitów, Kazimierza Barana i dziadków Pawlików i za zm. 
w czyśćcu cierpiących z int. rodziny  
       2) + Janinę Malicką zam. Marek Stachura z rodziną  
1900 + Feliksę (4 r. śm.), Tadeusza Rodzonek od syna, żony i wnuków  
Wtorek 19191919.05.05.05.05    Dzień Dzień Dzień Dzień PowszedniPowszedniPowszedniPowszedni    
1800 + Józefa, Roberta, Annę, Stanisława Krawczyków, Jana, Genowefę Korbę z int. rodz. 
1900 + Genowefę Szałas z int. zięcia z córkami   
Środa 20202020.05.05.05.05    Dzień Dzień Dzień Dzień Powszedni Powszedni Powszedni Powszedni     
1800 1) + Krystynę Tabor, Edwarda Kołka i zm. z rodziny Kruków, Jędrochów i Borków  
        2) + Danutę Bentkowską z int. koleżanek i kolegów z pracy córki Basi  
1900 1) + Mariannę, Władysława Domagała oraz Mariana Bentkowskiego z int. córki Ge-
nowefy z rodziną   
        2) + Józefa Dziubka, Stefana Kowalskiego 
Czwartek    21212121.05.05.05.05    św.św.św.św.    Krzysztofa MagalKrzysztofa MagalKrzysztofa MagalKrzysztofa Magallanesa, prezbitera, i Tow.lanesa, prezbitera, i Tow.lanesa, prezbitera, i Tow.lanesa, prezbitera, i Tow.    MęczennMęczennMęczennMęczenniiiików (wsp. ków (wsp. ków (wsp. ków (wsp. 
dowolne)dowolne)dowolne)dowolne)    
1800  + Józefa Rajkiewicza i zm. z rodz. Rajkiewiczów  
1900 + Danutę Bentkowską z int. rodziców Barwinków z Płazy   
Piątek 22222222.05.05.05.05        św. Rity z Cascia, zakonnicy.św. Rity z Cascia, zakonnicy.św. Rity z Cascia, zakonnicy.św. Rity z Cascia, zakonnicy.    (wsp. dowolne) (wsp. dowolne) (wsp. dowolne) (wsp. dowolne)     
1800  1) + Kazimierza Barana z int. siostry 
         2) + Janinę Malicką z int. Józefa Malickiego z rodziną 
1900 + Władysława Tetelewskiego i zm. z rodziny Baranów, Baryckich i Marię Dąbek z 
int. rodziny  
Sobota 23232323.05.05.05.05    Dzień Dzień Dzień Dzień Powszedni Powszedni Powszedni Powszedni     
700 + Janinę Malicką z int. koleżanek i kolegów z pracy córki Ewy  
1500 Bierzmowanie i wprowadzenie relikwii św. Miriam 
1800 W int. Amelii Kowalskiegj w 1 r. ur. i Bartłomieja Kowalskiego w 4 r. ur. z int. 
dziadków  
Niedziela  24242424.05.05.05.05    Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Uroczystość Zesłania Ducha Świętego     
800 + Mieczysława, Stanisława, Katarzynę i Franciszka Malickich  
1000 + Józefa, Anielę, Stanisława, Edwarda Malickich, Henryka Kowalskiego z int. rodzi-
ny  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Zofię Woźniczko (8 r. śm.)  
 

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  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Dz 1, 1-11 / Ef 1, 17-23  Ewangelia: Mk 16, 15-20 
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewange-
lię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwie-
rzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe 
duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co za-
trutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie». 
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś 
poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, 
które jej towarzyszyły. 

Kazanie espresso… 
„>>Pytanie nie brzmi: >>Czy zwierzęta rozumieją<< lub: >>Czy potrafią mówić?<<, 
lecz: >>Czy cierpią?<<<< twierdził Jeremy Bentham. 
Jezus każe głosić Ewangelię >>wszelkiemu stworzeniu<<, czy może wskazywać na 
obowiązek traktowania z miłością także zwierząt. 
>>Chcesz cało przejść pomiędzy światowym rozruchem? Bądź dla zwierząt człowie-
kiem, a dla ludzi duchem<<.”                                                                /ks. E. Burzyk/ 

Pan nasz w niebo wzięty! 
 
 
 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Janinę Malic-
ką z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 



A w parafii… 
▪ W niedzielny wieczór 10 maja w brzezińskim kościele młodzież z Duszpasterstwa Mło-
dzieży GÓRA przygotowała spotkanie modlitewne w ramach przygotowań do Światowych 
Dni Młodzieży. Czuwanie z kanonami Taize odbyło się z okazji 100-tnej rocznicy urodzin 
brata Rogera. Zebrani parafianie i młodzi najpierw obejrzeli krótki film na temat założyciela 
ekumenicznej wspólnoty. Modlitwa śpiewami odbyła się w intencji prześladowanych chrze-
ścijan na całym świecie. Obok ikony krzyża zostały zapalone świece upamiętniające ofiary  
z 10 krajów, gdzie ginie najwięcej wyznawców Chrystusa. Każdy uczestnik spotkania otrzy-
mał również zapaloną świecę symbolizującą Zmartwychwstałego Jezusa. Czuwanie zakoń-
czyło się odmówieniem Litanii Loretańskiej i śpiewem Apelu Jasnogórskiego. Po błogosła-
wieństwie księdza proboszcza Józefa Knapa, młodzi zanieśli kwiaty i znicze na symboliczny 
grób chrześcijan różnych wyznań. Znajduje się na nim tablica z cytatem br. Rogera: "Bóg 
złączony jest z każdym człowiekiem, bez wyjątku". 
▪ 13 maja nasza parafia otrzymała relikwie św. Teresy od Jezusa. Ten cenny dar trafił do 
Brzezin dzięki postulatorowi o. Szczepanowi Praśkiewiczowi. W zaplombowanej, metalowej 
kapsule znajduje się cząstka z prochu ciała tej wielkiej świętej. To zaszczyt, gdyż w tym ro-
ku obchodzony jest w Rok Św. Teresy z okazji 500-tnej rocznicy jej urodzin. Ta karmelitań-
ska zakonnica odnowiła swoje zgromadzenie, miała mistyczne przeżycia i została ogłoszo-
na Doktorem Kościoła. Zachęcamy do zapoznania się z życiorysem św. Teresy z Avila. Św. 
Tereso od Jezusa módl się za nami! 
▪ W sobotę 23 maja o godz. 15.00 Ks. Bp Jan Piotrowski udzieli sakramentu bierzmowania 
w naszej parafii. Wprowadzi także uroczyście relikwie św. Miriam Baouardy (której kanoni-
zację odbywa się dziś). Do tej uroczystości, która odbędzie się w Wigilię Zesłania Ducha 
Świętego przygotowujemy się poprzez Nowennę. W niedzielę po każdej mszy świętej odbę-
dzie się ucałowanie jej relikwii.  
▪ Dnia 19 maja odbędzie się w ZS im. Jana Pawła II w Brzezinach VII Wojewódzki Konkurs 
„Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”. 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola serdecznie zaprasza na VII Festyn Rodzinny, 
który odbędzie się 24 maja b.r. w godz. 15.00-19.00 na boisku obok Świetlicy Wiejskiej  
w Brzezinach. Organizatorzy zapewniają liczne atrakcje: występy artystyczne, konkursy  
z nagrodami, III Turniej Sołtysów, urządzenia do zabawy dla dzieci itp. 
▪ Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie się w piątek  
o godz. 16.30. Spotkanie III klas gimnazjalnych w poniedziałek i wtorek o godz. 16.30.  
W środę od godz. 16.00 spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, świadków i ich rodzin. 
Sprzątanie kościoła w czwartek od 16.00 przed bierzmowaniem. 
▪ KLUCZowa POMOC trwa. Bardzo mocno zachęcamy do przeszukania szuflad, szafek  
i zakamarków naszych domów w celu znalezienia starych kluczy!. W ten prosty sposób mo-
żemy pomóc innym, pozbywając się niepotrzebnych przedmiotów. 

Z Watykańskiej Ziemi…  
„Spotkałem niedawno onkocelebrytę, czyli księdza Jana Kaczkowskiego. Sam tak siebie 
nazywa. Mówi, że przecież jest znany przede wszystkim z powodu swojej choroby, glejaka. 
I pełzającym cudem nazywa to, że tak długo żyje z tą ciężką odmianą raka. Rozumiem, co 
mówi: ma już wyrok, wie, że umrze. Zapewne wiele razy rozmyśla o ostatnim dniu swojego 
życia. A jak sam się zwierza, nie rozmyśla już o tym, czy umrze, ale jak… Czyli, czy po pro-
stu umrze, czy też będzie ubezwłasnowolniony przez chorobę. W każdym razie, rozmawia-
jąc z nim, czułem się „na miejscu”. Nie mam na razie widocznych objawów śmiertelnej cho-
roby, ale przecież jestem śmiertelny i tak samo jak on wiem, że umrę (…) Przecież nawet 
nie ma pewności, który z nas umrze pierwszy. On ma diagnozę, ale ja też mam…Tak jak 
on, czuję się mocny i słaby równocześnie. Mocny, by podjąć wyzwania, słaby, bo swoje ży-
cie noszę w „glinianym naczyniu”… A po śmierci, nawet gdyby mi usypali górkę podobną do 
kopca Kraka, to przecież ja nie będę kopcem, ani zapisem historycznym. „Warto być przy-
zwoitym” – brzmi natomiast wiecznie. Bo to, co przyzwoite – trwa…”       /ks. Jacek Stryczek/  

 

 

Boży człowiek… - św. Feliks z Cantalice (18 maja) 
Feliks urodził się około 1515 r. w Cantalice (Rieti, Włochy). 
Na przełomie lat 1543-1544 wstąpił do kapucynów. W dwa 
lata później objął w Rzymie stanowisko kwestarza, które 
spełniał do końca życia. Jego działalność nie ograniczała 
się jednak do zbierania jałmużny na rzecz klasztoru i ubo-
gich miasta. Często przystawał na placach i zbierał dzieci, 
by uczyć je prawd wiary i obyczajów. Czynił to za pomocą 
pieśni, które częściowo sam układał. Zaprzyjaźniony ze św. 
Filipem Neri, stał się też prędko jedną z najpopularniej-
szych osobistości Rzymu. Choć był analfabetą, ściągali doń 
liczni petenci, m.in. arystokraci i prałaci kurii papieskiej z 
prośbą o radę lub pokrzepienie serca. Kiedy modlił się, po-
dobnie jak św. Franciszek, wpadał w ekstazy, płakał i śpie-
wał. Był wielkim czcicielem Matki Bożej, która objawiała mu 
się z Dzieciątkiem Jezus. Gdy zmarł 18 maja 1587 r., pa-
pież Sykstus V sam udał się do jego ciała i kazał natych-
miast wszcząć proces kanonizacyjny. Św. Feliks z Cantali-
ce jest patronem dzieci, kobiet w stanie błogosławionym 
oraz bezdzietnych małżeństw. Modlitwa. Panie Jezu Chry-

ste przyszedłeś na świat jako Dziecko i za Matkę chciałeś mieć Maryję Dziewicę. Twojej i jej 
opiece, przez wstawiennictwo Św. Feliksa, powierzamy wszystkie dzieci. Błogosław im, by 
mogły żyć w miłości i prawdzie, broń ich przed złem, a chorującym przywróć zdrowie.  

Rok Św. Teresy z Avila…  
♥ Gdy pewnego razu ktoś mocno pobożny rozwodził się na temat swoich umartwień, Teresa 
z Avila powiedziała mu bez ogródek: Pan Bóg stawia wasze zdrowie wyżej od waszych 
umartwień i woli, gdy słuchacie głosu ciała. Chłopina nie dał za wygraną. Opowiadał pełen 
radości, że w nocy został nawiedzony wielką żarliwością ku Bogu, na co Teresa odpowie-
działa krótko i dosadnie: Bóg cieszy się, gdy człowiek dobrze śpi przynajmniej sześć godzin. 
Niech pan nie boi się snu. Sen nie jest niebezpieczny i nie przynosi żadnej szkody poboż-
ności. 
Tu es Petrus... 
110. Stefan VI (IX.885-14.IX.891)  Objął urząd papieża w 885, bez uzgodnienia z Karolem 
Grubym, ostatnim z Karolingów. Papież daremnie szukał u niego ochrony przeciwko Sara-
cenom; w rezultacie zwrócił się o pomoc do księcia Spoleto, najpotężniejszego księcia Italii. 

Zamyśl się… 
Aby dojść do 
nieba, trzeba 
oderwać się od 
ziemi”   
   /św. Teresa 
od Jezusa/ 

Uśmiech… 
Żona do męża:  - Pokaż mi natych-
miast ten list. Widzę na kopercie ko-
biece pismo i zauważyłam, że zbla-
dłeś otworzywszy go! - Masz rację! 
Tu masz ten list. To są rachunki od 
twej krawcowej! 

Extra… 
× 17.05 - Światowy Dzień Społe-
czeństwa Informacyjnego 
× 18.05 - Międzynarodowy Dzień 
Muzeów 
× 19.05 - Dzień Dobrych Uczyn-
ków 

Coś dla ducha… 
„O duszy i samolocie” 

Jest taka arabska anegdota o tym, jak pewien pielgrzym, przybywszy do Mekki, mimo naj-
lepszych chęci, wysiłków i postanowień, nie mógł w żaden sposób skupić się przy świętym 
kamieniu, nie mógł zatrzymać myśli przy rzeczach świętych. Zwrócił się więc o radę do ka-
płana. – Jak długo tu już jesteś? – zapytał duchowny. – Od wczoraj, przyleciałem samolo-
tem – odrzekł pielgrzym.  – O, to musisz mieć trochę więcej cierpliwości, mój synu: dusza 
dojdzie później, bo ona lubi chodzić piechotą.                                  /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


