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Poniedziałek 28.03 Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy  
800 + Leszka Engela (2 r. śm.)  
1000 + Edwarda Władyszewskiego, Tomasza Kubickiego, Jana i Mariannę Cielątków 
1200 Chrzty: Sławomir Artur- Gołuch, Gabriel Edward Gołdziński, Aleksandra Kubicka  
1600 + Mariannę, Mariana, Jarosława Brzozów i zm. z rodziny   
Wtorek 29.03 Wtorek w Oktawie Wielkanocy  
700 + Przemysława Rozparę zam. Rafała Szałas 
1800 + Anielę, Władysława Zygadłów, Genowefę i Bolesława Puchałów 
1830 + Mariannę, Antoniego, Józefa i Czesława Piotrowskich   
Środa 30.03 Środa w Oktawie Wielkanocy    
1800 1) O zdrowie i bł. Boże potrzebne łaski i dary Ducha Świętego i Miłosierdzia Bożego 
dla pewnej rodziny  
       2) + Stanisława, zm. z r. Stępniów, Habasińskich, Teresę Lach, Stanisława i Marię 
Białowąs zam. Irena Nowak 
1830 + Pelagię Węgrzyn zam. Stefania i Zofia z rodziną   
Czwartek 31.03 Czwartek w Oktawie Wielkanocy   
1800  + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Jana Stanisława Węgrzyna, Mariannę, Józe-
fa Rabiejów, Władysławę, Mariana Tulów 
1830 + Stanisława Łopackiego (r. śm.)   
Piątek 01.04 Piątek w Oktawie Wielkanocy  
1800 + Stanisława Sołtysa od siostry Jadwigi z rodziną  
1900 + Józefa Golenia i Anielę, Jana Kowalskich zam. żona Stefania  
Sobota 02.04 Sobota w Oktawie Wielkanocy  
1600  O Boże bł. dla Tomasza Barana w 1 r. ur.  
1800 + Henryka Pędzika (28 r. śm.) zam. syn Henryk z rodziną 
2000  Msza święta 
Niedziela  03.04 Niedziela Miłosierdzia Bożego  
800 + Mariannę, Jana Kurtek zam. córki  
1000 + Jerzego, Stefana Krawczyków, Stanisława Pietszczyka zam. rodzina  
1200 1) + Ryszarda Stokowiec zam. żona 
        2) W int. organizatorów pielgrzymki do Krakowa po relikwie Św. Faustyny  
1600 Msza Święta 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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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
27 marca 2016 r. Nr 18 (383) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 10, 34a. 37-
43 / 1 Kor 5, 6b-8   
Ewangelia: J 20, 1-9 
Pierwszego dnia po sza-
bacie, wczesnym rankiem, 
gdy jeszcze było ciemno, 
Maria Magdalena udała się 
do grobu i zobaczyła ka-
mień odsunięty od grobu. 
Pobiegła więc i przybyła 
do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego 
Jezus miłował, i rzekła do 
nich: «Zabrano Pana z 
grobu i nie wiemy, gdzie 
Go położono».  Wyszedł 
więc Piotr i ów drugi uczeń 
i szli do grobu. Biegli oni 
obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził 

Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże 
nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 
wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie ra-
zem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także 
i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jesz-
cze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 
Kazanie espresso… 
„>>Obojętność to bierność, niechęć, nieczułość, niedbalstwo, ostatecznie tylko lenistwo;  
a więc, tak czy inaczej, zło, przynajmniej marność <<- pisze Jerzy Surdykowski. 
Gdyby Piotr i Jan byli uczniami obojętnymi, to spokojnym krokiem poszliby zobaczyć, co też 
takiego stało się z grobem Jezusa, jednak oni w pewnej chwili zaczęli biec. 
Gianfranco Ravasi zwraca uwagę na >>tumiwisizm<< - postawę obojętności, którą nazywa 
>>sztandarem naszych czasów<<; niestety cechuje ona także ludzi młodych.”  

/ks. E. Burzyk/ 

Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, 
Alleluja, Alleluja! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 27.03 -  Międzynarodowy Dzień Teatru 
× 28.03 -  Dzień Metalowca 
 



A w parafii… 
▪ Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy podjęli się trudu przygotowania deko-
racji świątecznej w kościele. Dziękujemy młodzieży i dorosłym, którzy poświęcili swój czas 
dla dobra wspólnoty. Podziękowania także, dla wszystkich osób zbierających pieniądze na 
kwiaty do Grobu Pańskiego. 
▪ Obecny rok w Kościele przeżywany jest jako Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Chcąc 
szczególnie zwrócić uwagę na ten boski przymiot dekoracje w brzezińskiej świątyni odnoszą 
się do tej tematyki. Ciemnica (ołtarz wystawienia) - swoim wystrojem w pełni przypomina 
więzienie, w którym znalazł się Pan Jezus po schwytaniu go w Ogrodzie Oliwnym. Masywne 
drzwi z kratą zamykają Najświętszy Sakrament umieszczony w tabernakulum. Czerwone 
goździki ułożone na pniakach przypominają o bolesnym biczowaniu Chrystusa i innych 
krwawych ranach. Obrazuje to też wizerunek Jezusa Miłosiernego autorstwa św. brata Al-
berta pn. "Ecce Homo". To wyjątkowe przedstawienie cierpiącego Pana przypomina o tym, 
że miłość Boża jest większa niż wszystko. Z czerwonych szat Zbawiciela układa się serce. 
Ciemnica ma zatrzymać każdego z nas nad naszymi uczynkami miłosierdzia. Pan Jezus, 
słowami Ewangelii św. Mateusza przypomina nam Byłem głodny, a nie daliście Mi jeść, by-
łem spragniony, a nie daliście Mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie, byłem nagi, 
a nie przyodzialiście Mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Pamiętajmy, 
że Pismo Święte mówi dalej Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniej-
szych, tegoście i Mnie nie uczynili. Całość dekoracji przepełnia czerwień, symbolizująca 
cierpienie oraz przypominająca, że czeka tam na nas Jezus Eucharystyczny. Grób Pański - 
zwraca uwagę swą delikatnością i wszechobecną bielą. 
Centrum stanowi Krzyż, symbol męki, ale i zwycięstwa 
Chrystusa nad śmiercią. Na jego tle umieszczony jest Naj-
świętszy Sakrament umieszczony w monstrancji. Tym ra-
zem pojawił się tam jeszcze jeden symbol: dłonie Zbawicie-
la z obrazu "Jezu ufam Tobie". Lewa z nich wskazuje źródło 
miłosierdzia - swoje Serce, które w Grobie uosabia Naj-
świętszy Sakrament. Spod niego wypływają dwa promienie 
czerwony i bladoniebieski. Po bokach dekoracji umieszczo-
ne są jakby strony z "Dzienniczka" św. s. Faustyny z kilko-
ma fragmentami słów Chrystusa podkreślających ważność 
Miłosierdzia Bożego i nabożeństwa do niego. Pod Krzyżem 
znajduje się stary ołtarz z napisem "Misericordes sicut Pa-
ter" - Miłosierni jak Ojciec. Słowa te są hasłem przewodnim Roku Miłosierdzia. Ołtarz przy-
pomina Ofiarę Miłości, jaka codziennie jest sprawowana na całym świecie przez kapłanów. 
Symbolizuje także Grób, w którym spoczywa Jezus. Po lewej stronie na kamieniu namalo-
wane zostały trzy sceny. Każda z nich przedstawia jedną z przypowieści tj. o zagubionej 
owcy, o synu marnotrawnym, o zagubionej drahmie. Wszystkie trzy obrazują piękno Miło-
sierdzia Bożego, które czeka z utęsknieniem na każdego grzesznika. Dekoracje wypełniają 
białe lilie symbolizujące czystość i piękno. Cały Grób ukazujący moc Miłosierdzia Bożego 
kontrastuje z Ciemnicą przypominającą o braku miłosierdzia w naszym codziennym życiu. 
▪ W Wielki Piątek rozpoczęliśmy Nowennę do Bożego Miłosierdzia. W Jubileuszowym Roku 
Miłosierdzia pragniemy szczególnie przeżyć to święto. Zapraszamy na Triduum Miłosier-
dzia: 2 kwietnia (sobota) Dzień św. Jana Pawła II - godz. 20.00 msza święta, część arty-
styczna i ognisko papieskie przy kościele, 3 kwietnia (niedziela) Dzień Miłosierdzia Bożego i 
św. s. Faustyny, godz. 12.00 wprowadzenie relikwii przez ks. Pawła Tambora, rektora WSD, 
po każdej mszy świętej PZC będzie rozprowadzał świeże zapakowane kremówki prosto  
z Wadowic zbierając fundusze na dzieła miłosierdzia w parafii (minimalny koszt to 3 zł po-
zostałe pieniądze wesprą potrzebujących), 4 kwietnia (poniedziałek) Dzień bł. Matki Teresy 
z Kalkuty – godz. 17.30 „Kawa na obłoku” w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. 
▪ Przypominamy, że msze święte na tygodniu są już odprawiane o godz. 18.00. 

 
 

Boży człowiek… - św. Bertold (29 marca) 
O Bertoldzie wiemy niewiele, choć to postać ważna w dziejach 
zakonu karmelitańskiego. Urodził się w Lombardii (Włochy). 
Około 1230 roku został wybrany jako drugi z kolei generał 
karmelitów. Zmarł i pochowany został na Górze Karmel w 
Ziemi Świętej. Nie znamy bliżej ani daty jego urodzin, ani daty 
jego śmierci. Jego stare żywoty głoszą, że Pan Bóg obdarzył 
Bertolda darem proroczym. Miał on także mieć widzenie, jak 
aniołowie wiedli do nieba mnóstwo karmelitów, których w Zie-
mi Świętej mieli niebawem wymordować Saraceni. Kult św. 
Bertolda wprowadziła do zakonu kapituła generalna w roku 
1564. W roku 1584 kult ten zaaprobował papież Grzegorz XIII. 
Modlitwa. Panie Jezus przez wstawiennictwo św. Bertolda 
prosimy Cię zaprowadź nas do nieba. Amen. 
 

Z okazji Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy życzyć wszystkim Czytelni-
kom łaski odkrycia w tym wielkim wydarzeniu przesłania dla każdego z nas. 
Jezus daje nam nadzieję i usuwa lęk. Już nic nie jest straszne, ani samotność, 
ani cierpienie, ani śmierć. Niech radość Zmartwychwstania w nas trwa!                   
                                                          Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS 
Tu es Petrus... 
155.  Św. Grzegorz VII (22.IV.1073-25.V.1085) [Klemens II, 1080, 1084-1100] Hildebrand, 
święty, ok. 1020-1085, papież od 1073; zwolennik reformy Kościoła i prymatu władzy ko-
ścielnej nad świecką; walczył z niemieckim cesarzem Henrykiem IV (tzw. walka o inwestytu-
rę), zmuszając go do ukorzenia się w Kanossie. Na synodach w Lateranie w latach 1074  
i 1075 potwierdził wcześniej ogłoszone dekrety: przeciw symonii i o celibacie duchownych. 
W podobny sposób zwalczał Grzegorz inwestyturę świecką, domagał się wolności dla Ko-
ścioła i niezależności od państwa. Twierdząc, że papież ma prawo usuwać z tronu cesarza 
doprowadził do tzw. Konfliktu w Kanossie w 1076 r. Wywołało to konflikt, który doprowadził 
ostatecznie do wyboru antypapieża. Grzegorz VII zmarł na wygnaniu. W roku 1606 Paweł V 
kanonizował Grzegorza, którego Kościół wspomina w liturgii 25 maja. Wibert z Rawenny, 
urodzony około 1025 w Parmie, wybrany papieżem jako Klemens III. W sporze o inwestytu-
rę był po stronie niemieckich cesarzy i dlatego poróżnił się z Grzegorzem VII. Z inicjatywy 
cesarza Henryka IV został na synodzie w Brixen 25 czerwca 1080 wybrany antypapieżem. 
W roku 1084 ponowiono jego wybór w Rzymie; tym razem głos na niego oddało więcej kar-
dynałów. Na Wielkanoc 1084 ukoronował Henryka na cesarza. Po śmierci Grzegorza VII 
(1085) zyskał Klemens również w Italii większy wpływ. Na jednym z synodów rzymskich po-
tępił symonię. W 1098 zmuszony był uciec do Lombardii gdzie zmarł 8 września 1100 roku. 
Zamyśl się… 
„Szczęście człowieka za-
wiera się w kontemplacji 
prawdy”  

/św. Tomasz z Akwinu/ 

Uśmiech… 
- Synku, jak ci idzie w szkole? - Dobrze, ale nie wyobrażasz 
sobie tatusiu, jak pan nauczyciel ci zazdrości. Już kilka razy 
złapał mnie za ucho i powiedział: "Ach, gdybym ja był twoim oj-
cem". 

Coś dla ducha… 
„O rozkazach i przykładzie”  

Młody pustelnik przyszedł do starego eremity z pytaniem: - Razem ze mną mieszkają inni 
bracia, czy mam prawo być ich przełożonym? - Nie masz prawa, rób najpierw swoje - od-
powiedział starzec - a oni, jeżeli będą chcieli żyć tak jak ty, będą czytali rozkazy z twego za-
chowania. - Tak, ale oni sami chcą, abym im przewodził - tłumaczył młody człowiek. - W ta-
kim razie nieś im raczej przykład własnego życia, a nie rozkazy - odparł doświadczony pu-
stelnik.                                                                                               /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


