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Poniedziałek 25.04 Św. Marka Ewangelisty (święto)  
700 + Zofię, Stanisława, Marię Zbańskich, zam. synowa Elżbieta  
1800 + Franciszkę Lach (1 r. śm), Romana Lacha, i zm. z rodziny 
1830 + Aleksandra, Franciszkę Kruk, Stefanię Kasperek z int. rodziny  
Wtorek 26.04 Dzień Powszedni 
1800 1) + Andrzeja Ludwinek zam. żona i córka z rodziną  
        2) + Józefa, Mariannę Pobocha i Stanisława Adamczyka  
1830 + Genowefę Lużyńską (r. śm.), Bolesława, Czesława, Stanisława Lużyńskich, Włady-
sława Krążka zam. rodzina  
Środa 27.04 Dzień Powszedni  
1800  1) + Tadeusza (15 r. śm.), Genowefę Januszek i Mariannę Kubicką zam. rodzina  
         2) W 15 r. ur. Aleksandry Szostak o zdrowie i Boże bł. zam. rodzice i rodzeństwo 
1830 1) + Franciszkę Wierzbicką 1 (r. śm.) zam. córka Elżbieta z rodziną  
         2) W 25 r. ślubu Jolanty i Jarosława Stępniów o Boże bł. i potrzebne łaski z int. ma-
my i dzieci  
Czwartek 28.04 Dzień Powszedni  
1800  1) O Boże bł. w r. ślubu Anny i Zygmunta Malickich 
        2) Dziękczynno-błagalna za wstawiennictwem św. Charbela o zdrowie dla Marii 
1830 + Stanisława Bedlę i zm. z rodziny Bedlów i Cielątków zam. rodzina   
Piątek 29.04 Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła (święto)   
1800 1) + Zygmunta Gila  
         2) W 21 r. ślubu Bożeny i Grzegorza Michta z prośbą o dalszą opiekę dla małżonków 
oraz ich córek  
1830 + Irenę Siwek (r. śm.), Katarzynę Tokar zam. rodzina 
Sobota 30.04 Św. Piusa V, papieża (wspomnienie dowolne)   
1700 ślub Agata Kasperek i Łukasz Ślęzak  
1800  W 10 r. ślubu Eweliny i Mariusza zam. rodzice  
1830 W 60 r. ur. Grażyny o zdrowie i Boże bł. z int. męża i dzieci   
Niedziela  01.05 VI Niedziela Wielkanocna 
800 + Irenę Golę od pielgrzymów 
1000 1) + Janinę i Stanisława Malickich i Annę Woźniak 
1200 W 25 r. święceń kapłańskich x. Marka Jędrochy  
1600 + Franciszkę, Jana, Tadeusza Frankowiczów, Wincentego Zygadło, Mariannę Skarbek  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 14, 21-27   / Ap 21, 1-5a  Ewangelia: J 13, 31-33a. 34-35 
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz uwiel-
biony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi 
Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będzie-
cie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy 
pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja 
was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». 
Kazanie espresso… 
„>>Aktorstwo dnia codziennego tym różni się od aktorstwa w teatrze, że wszyscy grają 
przed wszystkimi i wiedzą nawzajem o sobie, że grają<< - pisał Czesław Miłosz. 
Jezus czekał aż Judasz opuści Wieczernik, bo zapewne nie chciał zmuszać zdrajcy do 
udawania - do >>aktorstwa<<, gdy będzie mówił uczniom o wzajemnej miłości. 
Peter Sellers, znany z wielu znakomitych ról filmowych, kiedyś wyznał: >>Gdybym miał 
zagrać samego siebie, nie wiedziałbym jak to zrobić. Nie wiem, kim ani czym jestem.<<.”  

/ks. E. Burzyk/ 

Gdzie chrzest, tam nadzieja! 
 
 
 
 

Extra… 
× 25.04 - Dzień Sekretarki 
× 26.04 - Światowy Dzień Własności Intelektualnej 
× 29.04 - Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego 



 
 

A w parafii… 
▪ W czwartek 20 kwietnia w naszym kościele odbyło się spotkanie modlitewne „Przez Ich 
zasługi i modlitwy…”. O godz. 19.00 została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem 
ks. Łukasza Zygmunta, Prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w konce-
lebrze z kapłanami z różnych parafii. Po Eucharystii odbyła się adoracja Najświętszego Sa-
kramentu połączona z modlitwami o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W jej trakcie 
wierni adorowali także relikwie Krzyża Świętego, św. Jana Pawła II, św. Faustyny Kowal-
skiej, św. Jana z Dukli i św. Miriam Baouardy. Oprawę muzyczną całego spotkania przygo-
tował klerycki zespół „Kerygmat”. W czuwaniu wzięli udział wierni z Brzezin oraz goście  
z innych dekanatów. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia było Wyższe Seminarium Du-
chowne w Kielcach. Dziękujemy braciom klerykom za to ubogacające przeżycie duchowe.  
▪ Dzisiejszą niedzielę w naszej parafii przeżywamy pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzie-
ja”. Nawiązując do Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, 
oraz zapalimy nasze świece chrzcielne. Po wszystkich mszach świętych można zakupić 
kropielniczki artystycznie wykonane z alabastru syntetycznego, które nawiązują do przeży-
wanego jubileuszu. Koszt 25 zł. Pragniemy, aby w każdym domu znalazło się miejsce na 
wodę święconą, byśmy z wiarą mogli wykonywać nią znak krzyża. Niech ta kropielniczka 
będzie symbolem nadziei jaką, każdy z nas otrzymał przez Chrzest Święty. Akcję organizuje 
Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży. 
▪ Dziś w całej Polsce odbywa się zbiórka pieniędzy na pomoc mieszkańcom Ukrainy. 
▪ Osoby chętne na wyjazd na wydarzenia centralne Światowych Dni Młodzieży do Krakowa 
proszone są o zapłacenie zapisanie się w zakrystii i zapłacenie zaliczki 150 zł do niedzieli  
1 maja 2016 r. Zapraszamy także wolontariuszy i osoby chętne do wyjazdu na Światowe 
Dni Młodzieży na rekolekcje dekanalne, które odbędą się w dniach 6-7 maja 2016 roku  
w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy. Początek o godz. 18.00 w piątek, zakoń-
czenie o g. 14.30 w sobotę. Koszt 10 zł. Zgłoszenia w zakrystii.  
▪ Zapraszamy na spotkanie „Herbata z aureolą”, które odbędzie się 26 kwietnia o godz. 
18.10 w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach. Patronowała mu będzie św. Faustyna Kowalska. 
▪ Dzieci ze szkoły podstawowej proszone są do zgłaszania się do chórku dziecięcego, który 
będzie śpiewał na mszy św. o godz. 10.00. 
▪ Przygotowanie do I Komunii Św. w poniedziałek, środę i czwartek o godz. 16.30 i w nie-
dziele po mszy św. o  godz. 10.00. 
▪ Podziękowanie dla OSP Kowala za złożenie ofiary 1000 zł na budynek gospodarczy  
i wszystkim indywidualnym ofiarodawcom. Bóg zapłać. 
▪ Zapraszamy na nabożeństwa majowe po mszy św. popołudniowej. 
Znalezione… 
Dziennikarz: Czym jest dla nas jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski? 
Bp Grzegorz Ryś: Jest jeszcze jedną szansą dla promocji katechumenatu pochrzcielnego. 
Jubileusz ma wiele wymiarów, począwszy od najbardziej podstawowego – osobistego, po 
eklezjalny. Ma nas poprowadzić ku temu, żebyśmy żyli własnym chrztem jako Kościół – jed-
no Ciało Chrystusa, w którym jesteśmy ochrzczeni. Oczywiście, że jest też wymiar społecz-
ny, narodowy, ale w moim odczuciu powinien on być podnoszony na końcu. Bez tych dwóch 
wcześniej wspomnianych wymiarów, jubileusz będzie przeżywany w sposób bardzo płytki  
i będzie zaklinaniem rzeczywistości. 
Co trzeba zrobić, aby kwietniowe uroczystości rocznicowe Chrztu Polski nie były 
chwilowym wydarzeniem czy kolejną akcją religijną, ale rzeczywiście czasem łaski? 
(…) Chcemy odkryć na nowo, co to znaczy wejść do Kościoła, co znaczy otrzymać nowe 
imię, co to znaczy przeżyć obrzęd Effatha – otwórz się. Niech się otworzą twoje uszy, żebyś 
mógł słyszeć Słowo Boga, a potem niech się otworzy twój język, byś mógł głosić Jego chwa-
łę, byś mógł o Nim mówić innym. Później także te najważniejsze momenty, czyli Traditio – 
przyjęcie wiary i jej wyznanie (Reditio). Cieszę się bardzo na to skondensowane przeżycie 
katechumenatu pochrzcielnego. 

 

 

Boży człowiek… - św. Józef Moscati (27 kwietnia) 
Józef urodził się w Benevento (Włochy) 25 lipca 1880 ro-
ku. Tam więc Józef spędził swoje dzieciństwo (1881-
1888). Po śmierci ojca (1897) zapisał się na uniwersytet 
w Neapolu, na wydział medycyny. Wykładali wtedy na 
nim profesorowie, cieszący się światową sławą, ale de-
klarujący się jako ateiści: Vogt, Moleschott, Büchner  
i Feuerbach. Nie zdołali oni jednak osłabić wiary w mło-
dzieńcu. Studia uniwersyteckie Józef ukończył celująco 
w roku 1903 i przyjął posadę w jednym ze szpitali miasta. 
Od roku 1904 przeniósł się do szpitala S. Maria del Po-
polo, przeznaczonego dla nieuleczalnie chorych. Chociaż 
jako specjalista cieszył się zasłużoną sławą, życie we-
wnętrzne wśród swoich rozlicznych zajęć stawiał zawsze 
na pierwszym miejscu. Codziennie przystępował do Ko-
munii świętej. Zawód lekarski traktował jako powierzoną 
sobie od Pana Boga specjalną misję. Dlatego udzielał 
pomocy lekarskiej darmo, zadowalając się pensją, jaką 

otrzymywał miesięcznie. Chorych zachęcał do ufności w Bogu, a błądzących - do powrotu 
do Boga. Gdy 4 kwietnia 1906 roku Neapol przeżywał grozę wybuchu Wezuwiusza, profesor 
z narażeniem życia wynosił chorych z pobliskiego szpitala w bezpieczne miejsce. Kiedy w 
roku 1911 wybuchła epidemia cholery, niestrudzenie pielęgnował chorych z narażeniem 
własnego życia. Zmarł 12 kwietnia 1927 r. Jak każdego dnia, rano uczestniczył  
w Mszy świętej i przystąpił do Komunii; później pracował w szpitalu. Po powrocie do domu  
i posiłku przyjmował pacjentów. Po południu źle się poczuł i zmarł w fotelu w swoim gabine-
cie. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo św. Józefa prosimy Cię umacniaj nas  
w dobrym i pomóż realizować swoje powołanie do świętości. Amen. 
Tu es Petrus... 
159. Gelazy II (24.I.1118-28.I.1119) [Grzegorz VIII, 1118-1121] Jan z Gaety, wybrany pa-
pieżem jako Gelazy II. Był mnichem na Monte Cassino i jako kardynał długoletnim kierowni-
kiem kancelarii papieskiej. Wybrany potajemnie, i natychmiast uwięziony z nie znanych po-
wodów. Wkrótce jednak uwolniony i intronizowany. Cesarz Henryk V, polecił unieważnić 
wybór Gelazego i osadzić na tronie Grzegorza VIII. Gelazy uciekł w 1118 przed cesarzem 
do Gaety, gdzie 10 marca otrzymał święcenia kapłańskie i konsekrowany został na biskupa. 
Kiedy Henryk opuścił Rzym, znowu powrócił do miasta. Uprzednio rzucił klątwę na cesarza  
i antypapieża, jednak został zmuszony do ucieczki, zmarł w Cluny, gdzie też został pocho-
wany. Maurycy, arcybiskup Bragi w Hiszpanii, został wybrany przy poparciu Henryka V na 
papieża jako Grzegorz VIII, wyrzekł się go jednak w styczniu 1118. Został uznany przez Ka-
liksta II za zdetronizowanego i zlinczowany przez tłum w r. 1121. 
Zamyśl się… 
„Kapłan, który nie wychodzi do ludzi (...) traci 
co najlepsze i (...) zamiast być pośrednikiem, 
staje się stopniowo najemnikiem i zarządcą."          

/papież Franciszek/ 

Uśmiech… 
Dziewczynka widzi w parku trojaczki. Bie-
gnie do mamy i woła: - Mamo, zgadnij, co 
widziałam? – Nie wiem. – Bliźniaki i zapa-
sówkę! 

Coś dla ducha… 
„O definicji ciszy”  

Czasami hałaśliwi turyści zakłócali ciszę klasztorną. Denerwowało to zakonników, ale nie 
przeszkadzało wcale opatowi, który wydał się jednakowo zadowolony ze zgiełku i milczenia. 
Pewnego dnia wygłosił do protestujących zakonników konferencję duchową na ten temat,  
w której podkreślił, że cisza nie jest nieobecnością dźwięków, lecz nieobecnością własnego 
„ja”.                                                                                                   /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


