
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 
Poniedziałek 01.05 Dzień Powszedni  
800 + Zygmunta Gila 
1200 + Franciszkę i Edwarda Węgrzynów  
1800 + Stanisława, Józefę Adamczyków, Machulskich, Dziewięckich i Kucharskich  
1900 Zdzisława, Mariannę, Stanisława Skrzypek  
Wtorek 02.05 Św. Atanazego, biskupa i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Janinę Kowalską zam. Monika i Mirosław Brzoza  
        2) + Janinę, Jana, Annę Krąż, s. Helenę Krąż zam. rodzina  
1900 1) + Stanisława Jaszczyka od syna Sławomira z rodziną  
       2) + Stanisława, Janinę Malickich i Annę Woźniak   
       3) W 25 r. ślubu Pawła i Elżbiety Krzyszkowskich o Boże bł. dla jubilatów i ich dzieci 
Środa 03.05 NMP Królowej Polski (Uroczystość)  
800 + zm. z rodz. Szałasów i Stępniów 
1000 1) za Parafię  
       2) w intencji Strażaków 
1200 + Jana Cudzika, Annę, Augustyna, Juliana, Mieczysława, Irenę Gruszczyńskich, Ta-
deusza i Zofię Malców zam. rodzina  
1800 + Jana, Zofię Woźniczko (r. śm.) zam. córka z rodz.   
Czwartek 04.05 Św. Floriana, męczennika (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Helenę i Stanisława Daleszaków 
        2) + Edwarda Moszczyńskiego od uczestników pogrzebu  
1900 + Tadeusza (r. śm), Anielę, Stefanię, Jana Kruków, Stanisława Jaszczyka  
Piątek 05.05 Św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera (wsp. dowolne)  
1800 W int. ks. Waldemara o zdrowie i dary Ducha Świętego   
1900 + Anielę, Władysława Wojdów   
Sobota 06.05 Św. Apostołów Filipa i Jakuba (święto)  
1800 1) + Genowefę Pietszczyk w r. śm.  
       2) W int. Anny Dyraga w 18 r. urodzin o zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Świętego 
zam. rodzice i rodzeństwo   
1900 + Irenę i Stanisława Kijów zam. rodzina  
Niedziela  07.05 IV Niedziela Wielkanocna  
800 + Helenę, Antoniego, Stanisława Dziewięckich  
1000  + Stanisława Jędrochę, zm. z rodz. Jędrochów i Wiejasów i Zofię Pobocha z int. rodz.  
1200 Za Parafię  
1600 + Józefę Nowak (17 r. śm.) ks. Edwarda, Stefana, Mariana Nowaków z int. rodz.  

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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 III Niedziela Wielkanocna 
30 kwietnia 2017 r. Nr 23 (440) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 2, 14. 22b-32 / 1 P 1, 17-21   
Ewangelia: Łk 24, 13-35 
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Je-
zusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, od-
dalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. 
Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się 
wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali  
z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 
Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, 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, któ-
ry nie wie, co się tam w tych dniach stało». 
Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: 
«To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, 
który był prorokiem potężnym w czynie i słowie 
wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani  
i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzy-
żowali. A my spodziewaliśmy się, że On wła-
śnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszyst-
kim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nad-

to, jeszcze 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 swej 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, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma 
się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z 
nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy 
otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy 
serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej 
samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z ni-
mi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». 
Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 
 

Święty Florianie módl się za nami! 
 
 
 

Extra… 
× 02.05 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę mszą świętą o godz. 16.00 rozpoczęliśmy Peregrynację Relikwii Krzy-
ża Świętego w rodzinach naszej Parafii. Przekazanie Relikwii do kolejnego domu w okresie 
letnim następuję o godz. 19.30. Rodzina wita Krzyż Święty przez ucałowanie Relikwii w reli-
kwiarium. Relikwiarium ustawiamy w domu na stole przykrytym białym obrusem w pomiesz-
czeniu, w którym będzie mogła się modlić cała rodzina. Obok Relikwii zapalamy dwie świe-
ce (lub jedną). Nie ubieramy relikwiarium żadnymi ozdobami, nie zawieszamy na Nim żad-
nych kwiatów, ani wotów. Przy Relikwiach Krzyża Świętego czuwa rodzina. Relikwiarium 
przekazujemy następnej rodzinie razem z księgą próśb i podziękowań, różańcem oraz mo-
dlitewnikiem. Dbamy o bezpieczeństwo i uszanowanie cząstki prawdziwego Krzyża Chry-
stusa. Każda rodzina wpisuje ręcznie do księgi prośby i/lub dziękczynienia, krótką modlitwę 
lub akt strzelisty, a także imiona osób, które przyjęły Relikwie i datę Nawiedzenia. Wpisy 
(nie dłuższe niż kilka wierszy) dokonujemy jeden po drugim z obydwu stron. Dbamy o księ-
gę, aby mogła być parafialną pamiątką Nawiedzenia Rodzin przez Relikwie Krzyża Święte-
go. Ave Crux spec unica! 
▪ Jutro zaczyna się maj, miesiąc maryjny. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach 
majowych w kościele po mszy św. o godz. 18.00 oraz przy kapliczkach i krzyżach przydroż-
nych. Niech słowa Litanii Loretańskiej codziennie rozbrzmiewają z naszych ust. 
▪ W środę 3 maja Uroczystość Królowej Polski. Tego dnia o 10.00 w naszej parafii Ks. To-
masz Kamiński, kapelan Straży Pożarnej w Warszawie dokona wprowadzenia relikwii św. 
Floriana Męczennika. Zapraszamy na tą uroczystość. 
▪ W poniedziałek 24 kwietnia odbyła się XXX „Herbata z aureolą”, patronował jej św. Florian. 
Młodzi zastanawiali się nad mocą żywiołów i pokonywaniem lęku dzięki wierze. 
▪ Zachęcamy do zapisywania się na wspólny wyjazd 10 czerwca do Białegostoku na świę-
cenia biskupie oraz ingres ks. abp Tadeusza Wojdy. Pamiętajmy też o modlitwie za Niego. 
▪ W tym tygodniu przypadają imieniny ks. Wikariusza Waldemara Września. Zapraszamy na 
mszę świętą 5 maja o godz. 18.00. Niech Miłosierny Pan obdarza Solenizanta łaskami. 
▪ Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej 1 maja o godz. 10.00 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
▪ W ubiegłą niedzielę odbyła się zbiórka na ofiary wojny w Syrii. Zebraliśmy 2 500 zł. 
▪ Pamiętajmy o wywieszeniu flagi białoczerwonej i białoniebieskiej. 

Kazanie espresso… 
„W starożytnej Grecji zamknięte oczy symbolizowały nie kalectwo, ale zdolność widzenia na 
innym poziomie - głębiej, lepiej: >>Paradoksalnie więc ślepi byli ci, którzy mieli przywilej wi-
dzieć więcej, a nie mniej<<. 
Uczniowie nie poznali zmartwychwstałego Jezusa idącego z nim do Emaus. Ewangelista 
tłumaczy, że ich oczy były >>niejako na uwięzi<<, co może oznaczać, że mieli własny, zbyt 
przyziemny obraz Jezusa. 
W filmie >>Wielka cisza<< przedstawiającym życie w głównym klasztorze Kartuzów we 
Francji, niewidomy mnich wyznaje, że codziennie dziękuję Bogu za ślepotę, gdyż dzięki niej 
bardziej żyje w wymiarze duchowym.”                                                               /ks. E. Burzyk/ 
Modlitwa… 
„Przez miłosierdzie Twoje, Panie, udziel w Twojej dobroci wyzwolenia uciśnionym, uwolnie-
nia więźniom, ulgi udręczonym, uzdrowienia chorym, a powrót tym, co są daleko. Udziel, 
Panie, w Twojej dobroci zdrowia naszym bliskim, przebaczenia grzesznikom, dobrego przy-
jęcia pokutującym, szczęścia sprawiedliwym, biednym tego, czego potrzebują, prostej drogi 
tym, co pobłądzili, powrotu wygnańcom, dobrego wspomnienia o zmarłych, miłosierdzia i li-
tości dla wszystkich Twych stworzeń. Udziel nam i wszystkim ludziom tego, co może nam 
pomóc -nam słabym i grzesznym, bo tacy jesteśmy. Obyśmy mili byli Twojemu Majestatowi 
przez dobroć Twoją i miłosierdzie Twoje teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.”      

/Syryjska modlitwa wieczorna uznawana za jedną z najstarszych modlitw Kościoła/     

Boży człowiek… - św. Gualfard (30 kwietnia) 
Gualfard urodził się w 1070 r. w Augsburgu. W 1096 r. piel-
grzymował wraz z kupcami. Zatrzymał się m.in. w Weronie. 
Pracował tam krótko przy wyrobie siodeł. Ostatecznie osiadł 
nad rzeką Adygą nieopodal Werony. Tam, mieszkając w gę-
stych lasach, prowadził życie pobożne. Po dwudziestu latach 
odnaleźli go tam myśliwi, którzy sprowadzili go ponownie do 
Werony. Otworzył więc sklep przy opactwie San Salvatore. 
Jednak w czasie powodzi ponownie opuścił miasto i zamiesz-
kał w wybudowanej przez siebie pustelni niedaleko kościoła 
Świętej Trójcy. Jako oblata przyjęli go kameduli z opactwa San 
Salvatore. Słynął z daru czynienia cudów, co ściągało do niego 
wielu okolicznych mieszkańców. Żył bardzo pobożnie, wiele 
pościł i umartwiał się. Zmarł 30 kwietnia 1127 r. Czczony jest 
jako patron wytwórców siodeł. Modlitwa. Panie Boże przez 
wstawiennictwo św. Gualfarda spraw, byśmy doceniali to, co  
w życiu mamy. Amen 

Tu es Petrus... 
208. Kalikst III (8.IV.1455-6.VIII.1458) Alfonso de Borgia, ur. 1378 w Walencji, wcześniej 
był prawnikiem. Działając na zlecenie króla Aragonu Alfonsa V, nakłonił antypapieża Kle-
mensa VIII do ustąpienia; w podzięce za to otrzymał arcybiskupstwo Walencji. W 1444 zo-
stał kardynałem, a 8 kwietnia 1455 wybrano go na papieża. Dominującą ideą jego pontyfika-
tu była wyprawa krzyżowa w celu wyzwolenia Konstantynopola, chociaż miał pewne sukce-
sy, np. takie jak wyzwolenie Belgradu i wycofanie się Turków (22 lipca 1456), to jednak nie 
udało mu się nakłonić do współdziałania państw Europy, które miały rozbieżne interesy na-
rodowe. W dniu śmierci papieża, 6 sierpnia 1458, doszło w Rzymie do powstania przeciwko 
jego nepotom. Niezależnie jednak od owego nepotyzmu kierował się Kalikst wielkim umiło-
waniem Kościoła i starał się go ochronić przed grożącym najazdem tureckim. 
 

Intencja różańcowa na maj 
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojed-
nania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego. 
 

Zamyśl się… 
"Bieguny uświadomiły 
mi, że więcej zawdzię-
czam Panu Bogu niż 
sobie".                                  
          /Marek Kamiński/ 

Uśmiech 
Katechetka długo i barwnie opowiada dzieciom przypowieść o sy-
nu marnotrawnym, o jego grzechach i o radości i uczcie, gdy wró-
cił do domu ojcowskiego. Potem pyta: - Kto się jednak nie cieszył  
z tego powrotu i uczty? - Tłuste cielę, które zjedzono na tej uczcie 
- mówi jeden z uczniów. 
 

Coś dla ducha… 
„Post wbrew ciału” 

Wielu ludzi nie rozumie siły postu i modlitwy. Myślą, że post jest sposobem pokazania, jak 
są poważni i święci. Ale nie o to chodzi. Post jest wspaniałą drogą, przez którą duchowa 
strona ciebie może powiedzieć ciału i zmysłom: „Trzymajcie się w cieniu!”. Jeśli zawsze 
swojemu ciału dajesz to, czego chce, umieściłeś je u steru. I nie dziw się, że prowadzi cię 
tam, gdzie chce. Jeśli potrafisz odmówić czegoś swojemu ciału, twój duch będzie skupiony  
i zachowa kontrolę. Jeżeli masz problemy ze zwalczaniem pokus, post jest najlepszą drogą 
panowania nad ciałem. To nie znaczy, że jesteś bardziej święty niż ktoś kto nigdy nie pości. 
To znaczy, że prosisz o pomoc w walce z ciałem. Poddaj Mi się, a pomogę ci zwyciężyć. 
Twoja Siła, Bóg.                                                                                              /Andy Cloninger/ 

 


