
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 
Poniedziałek  19.03  Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 
1600  Msza Św. w int Ks. Józefa    
1630 + Stanisława i Wandę Kaczorów, Mariannę, Jana, Augustyna Cielątków, Jadwigę 
Kowalską 
Wtorek  20.03 Dzień Powszedni  
1600  + Zbigniewa Synicę i Kazimierza Musiała 
1630  + Stanisława ( r. śm.) i zm. z rodziny Kijów 
Środa 21.03   Dzień Powszedni 
1600  1) + Mariannę i zm. z rodziny Słowików, Adama i Józefa Młynarczyków  
        2) + Władysława Szałasa od uczestników pogrzebu   
1630  1) + Marię, Józefę, Władysława Więcek zam. Zygmunt Więcek 
        2) + Edwarda Rutkiewicza od uczestników pogrzebu 
Czwartek 22.03  Dzień Powszedni  

1600  1) + Annę i Henryka Kołbus   
        2) + Genowefę Plewę z int. Franciszki  
1630  1) + Józefa, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę, Krzysztofa Krąż 
        2) + Agnieszkę, Antoninę, Franciszkę Stachurów, Józefę, Katarzynę Ciepluch  
Piątek 23.03 Dzień Powszedni  
1600  1) + Cecylię i Henryka Kmiecików   
        2) + Edwarda Rutkiewicza zam. kolega 

1800 + Franciszkę, Jana, Tadeusza Frankowiczów, Wincentego Zegadło, Mariannę Skarbek     
Sobota 24.03 Dzień Powszedni  
1600   W 40r. ślubu Elżbiety i Leszka o Boże bł. i opiekę Wszystkich Świętych  
1630  + Mariannę, Franciszka, Józefa, Stefanię, Jana Wawrzeńczyków   
Niedziela  25.03 Niedziela Palmowa   
800 + Ks. Edwarda Nowaka (13r. śm.), Ks. Jana Pragnącego i Ks. Henryka Jeżowskiego  
z int. Franciszki  
1000 + Stanisława Jaszczyka (r. śm.), Stefanię i Jana Kruk  
1200 w int Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. z Brzezin ul. Chęcińska 76-63 
1600 Msza Święta za Parafię  

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    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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 V Niedziela Wielkiego Postu 
18 marca 2018 r. Nr 16 (486) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Jr 31, 31-34  
                Hbr 5, 7-9   
Ewangelia: J 12, 20-33 
Wśród tych, którzy przybyli, 
aby oddać pokłon Bogu  
w czasie święta, byli też nie-
którzy Grecy. Oni więc przy-
stąpili do Filipa, pochodzące-
go z Betsaidy Galilejskiej,  
i prosili go, mówiąc: «Panie, 
chcemy ujrzeć Jezusa». Filip 
poszedł i powiedział Andrze-
jowi. Z kolei Andrzej i Filip po-
szli i powiedzieli Jezusowi.  

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn 
Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy  
w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. 
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, za-
chowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie 
Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz 
dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. 
Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» Wtem 
rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał  
i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: 
«Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa 
się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, 
gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». To mówił, 
oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 
Kazanie espresso… 
„Trzeba zaryzykować, i to całe życie doczesne. Trzeba je stracić, by wygrać życie wieczne.  
Ewangeliczne ryzyko, o którym mówi Krzyż na Golgocie, jest najmądrzejszą decyzją czło-
wieka na ziemi. 
Trzeba umieć stracić wszystko… Sto procent. Kto chce ocalić jeden procent dla siebie, 
przegra doczesność i nie zyska wieczności! 
Takie jest ryzyko miłości.”                                                                                 /ks. E. Staniek/ 

A w niebie ten krzyż  
na koronę zamieni mi Pan 

 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Edwarda Rut-
kiewicza z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
× 22.03 -  Światowy Dzień Wody 
× 24.03 -  Narodowy Dzień Życia 



A w parafii… 
▪ Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. Naszą uwagę zwraca fakt, iż nie 
widzimy krzyża – jest zasłonięty. Krzyż zasłaniamy, by zatęsknić za 
widokiem ukrzyżowanego Pana. By w jakimś stopniu zdystansować 
się do widoku krzyża, aby na nowo na niego spojrzeć w Wielki Piątek, 
gdy zostanie odsłonięty na naszych oczach w obrzędzie adoracji krzy-
ża. Dlatego już dziś, mając przed naszymi oczami zasłonięty krzyż, 
zatęsknijmy za obliczem naszego Pana, który chce się nam na nowo 
ukazać i w dzisiejszej liturgii i w kolejnych dniach Wielkiego Postu.  
▪ Dnia 11 marca 2018 roku, w IV Niedzielę Wielkiego Postu ks. Rafał 
Gudwański, dyrektor Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Rabce-Zdrój wprowadził do 
kościoła w Brzezinach relikwie św. Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein. Główna uro-
czystość odbyła się na mszy świętej o godz. 10.00. Relikwie zostały umieszczone w posre-
brzanym relikwiarzu z wizerunkiem patronki na tle Gwiazdy Dawida, otoczonej płomieniami  
i zwieńczonej krzyżem karmelitańskim. Jego symbolika przybliża najważniejsze elementy  
z życia świętej. Edyta urodzona w rodzinie żydowskiej odkrywa Boga w Kościele Katolickim. 
Wstępuje do klasztoru karmelitańskiego, a stamtąd trafia do obozu koncentracyjnego, by 
zakończyć ziemską wędrówkę w płomieniach pieca krematoryjnego w Birkenau. Relikwiarz 
spoczął na przygotowanym ołtarzu udekorowanym różowymi różami nawiązującymi do Nie-
dzieli Laetare. Oprawę liturgii uroczystej eucharystii przygotowali uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Brzezinach oraz schola parafialna. Podczas homilii ks. Rafał przybliżył parafia-
nom tematykę Krzyża i otwarcia się na jego przyjęcie. Przypomniał także, że nowa patronka 
parafii sama wybrała sobie nowe imię zakonne „od Krzyża”. W jej życiu urzeczywistniła się 
ofiara i chwała Krzyża Chrystusowego. Przyjmijmy naukę, jaką daje nam nasza nowa pa-
tronka: „Krzyż nie jest celem samym w sobie. Wznosi się w górę i wskazuje drogę.” 
▪ Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa  
w piątki po mszy św. o 16.00 dla dzieci i po mszy św. o 18.00 dla dorosłych, tradycyjna Dro-
ga Krzyżowa w niedzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00.   
▪ Za tydzień Niedziela Palmowa, poświęcenie palm na każdej mszy świętej. 
▪ Przypominamy, że za tydzień o godz. 10.00 odbędzie się w naszej parafii XI Konkurs Palm 
Wielkanocnych organizowany przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Zapraszamy 
całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe palmy, a każdy 
uczestnik konkursu dostanie upominek. 
▪ Relikwie Krzyża Świętego na czas Wielkiego Tygodnia i Oktawy Zmartwychwstania Pań-
skiego wracają do Kościoła. Prosimy o przywiezienie relikwii w niedzielę 25 marca po mszy 
św. o godz. 16.00. Peregrynacja znów rozpocznie się 8 kwietnia po mszy św. popołudnio-
wej.  
▪ Zapraszamy na kolejną próbę oprawy muzycznej liturgii Triduum Paschalnego, która od-
będzie się w najbliższą środę o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Dzisiaj kontynuujmy tematykę Grzechów przeciwko Duchowi Świętemu Ojcze 
co znaczy: „Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej”? Czy wątpliwości są 
sprzeciwianiem się wierze?  
- /o. A. Matras SJ/ Czym jest sprzeciwianie się wierze to wiemy odrzuceniem jakiejś prawdy 
o Panu Bogu. Nie są sprzeciwianiem się wierze wątpliwości. Musimy rozróżnić 
sprzeciwianie się od wątpliwości. Patrząc na scenę zwiastowania Maryi, że będzie Matką 
Zbawiciela ona też miała wątpliwości, nie wiedziała jak to się stanie, dopytywała. Stąd same 
w sobie wątpliwości nie są grzechem, czy tego chcemy czy nie, są one częścią pójścia za 
Chrystusem. Mamy czytać Pismo Święte, mamy szukać zrozumienia tego w co wierzymy, 
żebyśmy wierzyli w Boga tak jak nam się objawił, taki jaki jest, a nie jak nam się wydaje, że 
jest. 

Boży człowiek… - św. Turybiusz z Mongrovejo (23 marca) 
Turybiusz urodził się 16 listopada 1531 roku w rodzinie szla-
checkiej w Mayorga - prowincja Leon (Hiszpania). Studiował 
prawo w Salamance i Valladolid. Był tak zdolnym prawnikiem, 
że król Hiszpanii Filip II powierzył mu w 1573 r. obowiązki 
głównego sędziego inkwizycji w Grenadzie, choć nigdy tej 
funkcji nie pełnił człowiek świecki. W 1579 roku został rów-
nież z nadania króla biskupem Limy w Peru, które była wów-
czas kolonią hiszpańską. Turybiusz usiłował odwoływać się 
od tej decyzji. W końcu jednak przyjął święcenia kapłańskie i 
jako arcybiskup wyjechał do Peru. W ogromnej, prawie misyj-
nej diecezji próbował uporządkować życie religijne, podnieść 
poziom intelektualny i moralny kleru. Bronił praw miejscowej 
ludności. Żeby lepiej się z nimi porozumiewać, nauczył się lo-

kalnych dialektów. W 1583 r. zwołał synod prowincjonalny, w roku 1591 założył w Limie se-
minarium duchowne, pierwsze w Ameryce. Ochrzcił i bierzmował ponad pół miliona Indian, 
przemierzając przy tym setki kilometrów swojej diecezji o powierzchni ponad 450 tys. km 
kwadratowych. Był człowiekiem modlitwy. Prowadził życie pełne umartwienia. Zmarł pod-
czas pasterskiej wizytacji w Saña 23 marca 1606 roku. Modlitwa. Boże przez wstawiennic-
two św. Tyrubiusza prosimy Cię o wytrwałość w wierności Kościołowi. 

Tu es Petrus... 
257. Benedykt XV (3.IX.1914-22.I.1922) Giacomo della Chiesa, ur. 21 listopada 1854  
w Genui, od 1878 kapłan, od 1882 w papieskiej służbie dyplomatycznej, od 1907 arcybiskup 
Bolonii, od 1914 kardynał. 3 września 1914 wybrany na papieża jako następca Piusa X. Na 
czas jego pontyfikatu przypada pierwsza wojna światowa i rewolucja bolszewicka. Podej-
mował starania o przywrócenie pokoju, m.in. w liście do Wilhelma II z 1917 r. oraz w ode-
zwie do rządów państw prowadzących wojnę. W 1917 oddelegował kardynała Eugenio Pa-
celli, późniejszego Piusa XII, jako nuncjusza do Monachium. W 1917 opublikował Codex Ju-
ris Canonici. W ostatnich miesiącach życia usiłował przyczynić się do złagodzenia klęski 
głodu w Rosji. 

Zamyśl się… 
"Być człowiekiem sumienia 
to znaczy wymagać od sie-
bie, podnosić się z własnych 
upadków i ciągle na nowo 
się nawracać".  
                 /Św. Jan Paweł II/  

Uśmiech 
Pani od przyrody robi eksperyment z robakami. Wkłada  
1 robaka do szklanki i nalewa alkoholu - robak zdechł. Wkła-
da 2 robaka i nasypuje tytoniu - robak zdechł... Wkłada 3 ro-
baka do szklanki ze zwykłą wodą - robak żyje. Pyta się Jasia: 
- Jaki wyciągamy z tego wniosek? - Kto pije i pali ten niema 
robali. 

Coś dla ducha… 
„Zajrzyj pod opakowanie” 

„Wiele mocnych rzeczy umieściłem w słabych opakowaniach. Mojżesz był mówcą z wadą 
wymowy. Maria Magdalena poszła za Bogiem, a wcześniej oddawała się prostytucji. Jezus 
jako bezsilne niemowlę urodził się w stajence. Z drugiej strony, widziałem także mnóstwo 
słabości umieszczonych w bardzo mocnych pojemnikach. Saul był większy i mocniejszy niż 
wszyscy, ale jego serce i umysł okazały się słabe. Goliat był olbrzymem, który został zabity 
przez małego chłopca z ogromnym, oddanym Mi sercem. Imperium  Rzymskie rządziło ca-
łym światem, ale jego siła nie przetrzymała mocy i prawdy wspomnianego wcześniej Dzie-
ciątka. Jesteś Moim synem. Nie chcę, był uczestniczył w kłamstwie zewnętrznym i marnych 
pozorów. Nie koncentruj się tylko na tym, jak wyglądasz. Nie przejmuj się tym, co myślą  
o tobie ludzie. Umieściłem w tobie mocne rzeczy. Pozwól Mi rozwijać w sobie charakter 
człowieka, którego jedynie Ja i ty będziemy mogli zobaczyć”                        /Andy Cloninger/ 

 


