
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 15.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Jadwigę Kij (6 r. śm.)  
        2) + Henryka Wojtysia od nauczycieli emerytów ZS w Brzezinach   
1900 1) O Boże bł. w pracy kapłańskiej i zakonnej z int. siostry  
        2) + Mariannę Wójcik (10 r. śm.) zam. córka Anna z rodziną  
Wtorek 16.05 Św. Andrzeja Boboli, Prezbitera i męczennika (święto)   
1800  + Mieczysława (11 r. śm.), Jerzego (36 r. śm.), Irenę Gruszczyńskich zam. rodzina   
1900 + Mariannę, Wincentego Bedlów, Stefanię i Stanisława Łobodów  
Środa 17.05 Dzień Powszedni   
1800 1) + Stefana Węgrzyna zam. chrześnica Ewa  
        2) + Henryka, Wincentynę, Władysława Ślusarczyków   
1900 1) + Jana, Helenę Grzywna, Edwarda Brzozę z int. Grzywnów  
        2) + Henryka Wojtysia zam. Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola  
Czwartek 18.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Janinę, Stanisława, Wiesława Kowalskich, Marię Gola 
        2) + Franciszkę Malicką z int rodziny Tetelewskich 
1900  1) + Leszka Kurtka, Stanisława, Genowefę, Bogusława, Piotra Zawadzkich  
         2) + Władysława Lużyńskiego od rodziny Jędrochów i Korbanów 
Piątek 19.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Edwarda Kołka Franciszkę i Józefa Kasperków 
        2) + Franciszkę Malicką od córki z mężem   
1900 + Ludwika, Anielę, Jerzego i Tomasza Władyszewskich   
Sobota 20.05 Dzień Powszedni 
1800 + Janinę, Stanisława Tkacza, Annę, Stanisława, Mieczysława Wojcieszyńskich z int. 
Wojcieszyńskich  
1900 + Marcina Sołtysa, Stefana Gubałę, Łukasza Stachurę, Edwarda Śmietanę i zm. z 
rodz. Stępniów z int. Haliny Sołtys z rodziną    
Niedziela  21.05 VI Niedziela Wielkanocna 
800 + Józefa Wawrzyckiego, Marię, Józefa Pszczołów, Katarzynę, Władysława Kasperek   
1000 Msza Święta za parafię  
1200 + Zofię (10 r. śm.), Janusza i Zofię Woźniczko 
1600 + Krystynę (r. śm.) Bolesława Parkitę, Kazimierza Barana, dziadków Pawlików i zm. 
w czyśćcu cierpiących z int. rodziny  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
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14 maja 2017 r. Nr 25 (442) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 6, 1-7 / 1 P 2, 4-9 
Ewangelia: J 14, 1-12 
«Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Niech się nie trwoży 
serce wasze. Wierzycie w Boga? 
I we Mnie wierzcie! W domu Oj-
ca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież przygo-
tować wam miejsce. A gdy odej-
dę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was 
do siebie, abyście i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem. Znacie drogę, 

dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak 
więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą,  
i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie 
poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do 
Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: 
«Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi 
także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja je-
stem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od 
siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu 
na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie 
także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo 
Ja idę do Ojca».». 
Kazanie espresso… 
„Zapewne miał rację Sándor Márai, kiedy przekonywał, że z Ewangelii jasno wynika, jak 
niewiele wiedziało o Jezusie Jego otoczenie: >>Obserwowano Go z wiecznym zaskocze-
niem i nie rozumiani<<. 
Jest już po Ostatniej Wieczerzy, zbliża się męka i śmierć Jezusa, a apostołowie nie wiedzą, 
dokąd On idzie, nie znają Jego drogi. Jezus dziwi się, że tak długo jest z nimi, a jeszcze Go 
nie poznali. 
Ojciec Piotr Napiwodzki podkreśla, że wiarę zawdzięczamy Kościołowi - wspólnocie wierzą-
cych. Mogą to być kapłani, rodzice, znajomi lub przypadkowi ludzie, którzy powiedzieli nam 
o Jezusie.”                                                                                                          /ks. E. Burzyk/ 
 

Najpiękniejszy Kwiecie módl się za nami! 
 
 
 

Extra… 
× 14.05 -  Dzień Farmaceuty 
× 15.05 - Dzień Polskiej Niezapominajki 
× 16.05 - Święto Straży Granicznej 
× 19.05 - Dzień Dobrych Uczynków 



A w parafii… 
▪ Dziś o 12.00 msza św. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla księdza Jana Pragnącego. 
▪ W ubiegłą niedzielę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w odpowiedzi na prośbę 
ks. bpa Jana Piotrowskiego modliliśmy się o rychłą beatyfikację ks. Wojciecha Piwowarczy-
ka oraz o cud za jego wstawiennictwem. 27 lipca br. przypadnie 25. rocznica śmierci Sługi 
Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. Zachęca-
my do zapoznania się z życiorysem ks. Wojciecha na stronie piwowarczyk.caritas.pl. 
▪ Zapraszamy w piątek na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ Na końcu kościoła są dostępne karty, które można zabrać do domu, by napisać na nich 
wspomnienia bądź życzenia dedykowane ks. abp Tadeuszowi Wojdzie. Po zebraniu 
wszystkich (zwrot do kościoła do 28 maja) zostaną one oprawione w jedną księgę i przeka-
zane naszemu rodakowi z okazji święceń biskupich. Pamiętajmy też o modlitwie za ks. abp 
Tadeusza Wojdę. 
▪ W naszej parafii trwa Peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego. 
▪ Referat Duszpasterstwa Kultury Zdrowotnej i Sportu Kurii Diecezjalnej w Kielcach oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach zapraszają na XII Rodzinną Majówkę Rowe-
rową, która odbędzie się 20 maja pod patronatem i z udziałem Biskupa Mariana Florczyka. 
▪ Pamiętajmy o dzieciach przygotowujących się w naszej parafii do I Komunii Świętej. 
▪ 15 maja przypada wspomnienie św. Izydora Oracza, którego obraz znajduje się na zasu-
wie w bocznym ołtarzu. 
▪ 16 maja wspominamy św. Andrzeja Bobolę, a 18 maja św. Stanisława Papczyńskiego. Re-
likwie tych patronów w najbliższym czasie będą wprowadzone do naszej parafii. Pamiętajmy 
o szczerej modlitwie przez ich wstawiennictwo. 

Z Watykańskiej ziemi… 
„I to bardzo boli Kościół: serca zamknięte, serca z kamienia, serca, które nie chcą się otwo-
rzyć, nie chcą słyszeć; serca, które znają tylko język potępienia. Nie potrafią powiedzieć: 
«Wyjaśnij mi, dlaczego to mówisz? Dlaczego tak? Powiedz mi...». Nie: są zamknięte. Wie-
dzą wszystko. Nie potrzebują wyjaśnień"                                                   /papież Franciszek/ 

Znalezione… 
„Spotkałam się w Paryżu z s. Rosalią Oleniacz ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archa-
nioła, która była świadkiem uzdrowienia za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 
szpitalu im. Chenevier. Opowiedziała mi, że muzułmanie, z którymi tam pracowała, kiedy 
tylko usłyszeli o cudownym uzdrowieniu pacjenta, przybiegli na katolicką mszę świętą do 
kaplicy! Jeden z imamów zapytał zakonnicę w tonie pretensji: „Czemu nie mówicie nam o 
Jezusie? Wstydzicie się Go? My też chcemy usłyszeć o Bogu, który może takie rzeczy czy-
nić!”. „Zawstydzili mnie – powiedziała mi siostra. – Od tego czasu nabrałam odwagi i opo-
wiadam w laickiej Francji, także muzułmanom o Jezusie.”           /Joanna Bątkiewicz-Brożek/ 

Modlitwa… 
„Panie! Nie wiem, o co mogę prosić Ciebie! Ty jeden tylko wiesz, co jest mi potrzebne. Ty 
kochasz mnie nade wszystko, a ja nie wiem czy umiem kochać Ciebie. Ojcze! Daj słudze 
Twemu – to o co prosić nie umiem. Nie mam odwagi prosić ani o krzyż, ani o pocieszenie. 
Tylko stoję przed Tobą z otwartym sercem. Ty widzisz wszystkie moje potrzeby, których ja 
nie widzę. Spójrz! – i uczyń ze mną wszystko według Twojej miłości. Jeżeli porazisz, to 
ulecz, jeżeli położysz, to podnieś. Stoję w skupieniu i milczę przed świętą Twą wolą i niedo-
ścignionymi dla mnie Twoimi sądami. Przynoszę siebie w ofierze Tobie. Oddaję się Tobie. 
Nie mam innych pragnień. Prócz jednego – spełnić Twą świętą wolę. Naucz mnie modlić się 
i sam bądź ze mną w modlitwie! Amen” 
                                    /modlitwa (święty w prawosławiu) Filareta metropolity moskiewskiego/ 

Boży człowiek… - bł. Antonina Mesina (17 maja) 
Antonia przyszła na świat 21 czerwca 1919 roku w Orgosolo,  
w pobliżu Nuoro, na Sardynii. Była drugim z dziesięciorga dzieci 
skromnego pracownika lokalnej administracji. Jej dzieciństwo 
wypełnione było pokorną służbą, ubóstwem i modlitwą. Bóg już 
w pierwszych latach jej życia przygotowywał dziewczynkę na 
przyjęcie łaski męczeństwa. Swym dziecięcym sercem gorąco 
służyła rodzicom i Bogu. Nie znamy zbyt wielu faktów z jej ży-
cia. W latach szkolnych zaangażowała się w działalność Akcji 
Katolickiej. Już wtedy bezgranicznie chciała służyć potrzebują-
cym i ubogim. Jej życie rozpoczęło się zaraz po wielkiej burzy  
I wojny światowej. Pozostało po nim świadectwo dziewiczej mi-
łości do Boga i Matki Przenajświętszej. W ciszy radości, na 
uboczu, przyszła na świat. W ciszy cierpienia, na uboczu, ode-
szła do nieba. Był dzień 17 maja 1935 roku w Orgosolo. Zakoń-
czyła życie ziemskie w wieku 16 lat, gdy podczas zbierania 

chrustu, w lesie, została zamordowana przez chcącego ją zgwałcić młodzieńca. Umarła, 
wybaczając swemu prześladowcy. Uroczysty pogrzeb Antonii stał się pierwszym aktem czci, 
oddanej jej przez wszystkich mieszkańców parafii. Do grona błogosławionych wprowadził ją 
papież św. Jan Paweł II w dniu 4 października 1987 roku. Modlitwa. Boże Wszechmocny 
niech przykład bł. Antoniny zachęca nas do umiłowania życia w czystości. Amen. 

Tu es Petrus... 
210. Paweł II (30.VIII.1464-26.VII.1471) Pietra Barbo, ur. w 1418 w Wenecji, bratanek Eu-
geniusza IV, już w wieku 22 lat był kardynałem-diakonem. Przed wyborem zmuszony był 
podpisać deklarację w której zobowiązał się do dalszego prowadzenia wojny z Turkami, 
zwołania w ciągu trzech lat soboru i ograniczenia liczby kardynałów. Popadł w konflikt z hu-
manistami, których Pius II ściągnął do Rzymu, po zamknięciu Akademii Rzymskiej. Z tej ra-
cji nazwali go „barbarzyńcą” oraz wrogiem sztuki i nauki. Nie przedsięwziął żadnych kroków 
w sprawie zwołania soboru, a jego apel o zorganizowanie wyprawy krzyżowej nie spotkał 
się z żadnym oddźwiękiem. Za jego pontyfikatu Turcy podbili Albanię i w 1470 zajęli Negro-
ponte (Eubeę), ostatni punkt oporu Wenecji na Wschodzie. Nie rozpocząwszy reformy Ko-
ścioła zmarł 26 lipca 1471. 
 

Zamyśl się… 
„W ludziach niewierzących jest czasem więcej 
szczerości, dobroci, a ich poziom etyczny jest nie-
raz większy niż tych, którzy się manifestacyjnie 
deklarują jako wierzący.”   /bp. Tadeusz Pieronek/ 

Uśmiech 
Jasiu przeczytał książkę 'Dzieci Elfów'  
i poprosiłam, aby streścił i opowiedział 
mi swoimi słowami. A on odpowiada: - 
Ależ mamusiu ja tylko czytałem... 

Coś dla ducha… 
„Słudzy Boży” 

- Pragnę służyć Panu! - powiedział człowiek o lękliwych oczach i drżących rękach. Ojciec 
Sergiusz spojrzał na pielgrzyma, ale nie rzekł ani słowa i nie pokazał mu drogi. - Pragnę 
służyć Panu! - powiedział człowiek dumny, o zuchwałej twarzy i rękach gotowych do chwy-
tania. Ojciec Sergiusz wysłuchał i nie rzekł ani słowa. Jemu także nie pokazał drogi. - Ojcze, 
czemu oddalasz od siebie tych ludzi? Pragną się tylko nauczyć, jak służyć Wszechmogą-
cemu - zapytał uczeń, który widział tę scenę. - Otóż wiedz, że Bóg ma trzy rodzaje służebni-
ków: niektórzy są niewolnikami i służą Mu ze strachu; inni są najemnikami i służą Mu prze-
widując nagrodę... Przerwał, ponieważ zbliżał się jakiś człowiek. Wyprostowany i spokojny, 
pierś miał nagą, a ręce złożone do modlitwy. - Pragnę służyć Panu! - powiedział. Ojciec 
Sergiusz pocałował go. - ... i wreszcie, są synowie, którzy służą Mu z miłości.      /S. Poggio/ 

 


