
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek  26.03  Poniedziałek Wielkiego Tygodnia  
1600   1) + Zofię, Mariana, Mariana Szałasów, Tomasza Władyszewskiego  
          2) + Zofię Gawęcką od pracowników UMiG Morawica, Zakład Gosp. Kom.  
i Ośrodka Pomocy Społ.  
1630   1) + Magdalenę Woźniak (18r. śm.) z int. męża  
          2) O zdrowie i Boże bł. dla Pawła (50r. ur.) 
Wtorek  27.03 Wtorek Wielkiego Tygodnia 
1600    1) W 18r. ur. Dominiki Piotrowskiej zam. rodzice  
          2) + Piotra Zychowicza, Mariannę Władysława i zm. z rodziny Śmietanów, Anto-
niego, Anielę Kowalskich              
                zam. rodzina  
1630    1) + Jana, Irenę, Jana, Katarzynę Stachurów. Jana, Małgorzatę Kurdków  
          2) + Józefa Węgrzyna   
Środa  28.03   Środa Wielkiego Tygodnia 
1600   1) + Mariannę, Antoniego (r. śm.) Józefa, Czesława Piotrowskich  
          2) + Zofię Gawęcką od KGW z Brzezin    
1630   1) +  Stanisława Łopackiego zam. córka  
          2) + Władysława Szałasa od bratanicy Alicji z rodziną  
Czwartek 29.03  Wielki Czwartek  

1800  1) O Boże bł. dla Ks. Proboszcza, Ks. Wikarego i Ojca Jakuba  
         2) + Edwarda Władyszewskiego, Tomasza Kubickiego, Mariannę, Jana Cielątków    
Piątek 30.03 Wielki Piątek Męki Pańskiej  
1600   Liturgia Wielkiego Piątku     

Sobota 31.03 Wigilia Paschalna 
1900   1) + Henryka (30r. śm.) i Janinę Pędzik, zm. z rodz. Pędzików zam. syn Henryk z ro-
dziną  
          2) + Henryka, Janinę Pędzik (r. śm.) 
Niedziela  01.04 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
600  Msza Święta za Parafię 
800  + Józefa i Genowefę Plewów zam. córki Halina i Wanda z rodzinami  
1000   + Zygfryda Kruka (3r. śm.) zam. córki i synowie z rodzinami  
1200  W 40 r. ślubu Marty i Janusza  
1600 + Stefanię, Ludwika Rabiej, Władysława Młynarczyka  

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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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Iz 50, 4-7  
                 Flp 2, 6-11 
Ewangelia: Mk 14,1-15,47 
Procesja:   Mk 11,1-10 
Gdy się zbliżali do Jerozo-
limy, do Betfage i Betanii na 
Górze Oliwnej, Jezus posłał 
dwóch spośród swoich 
uczniów i rzekł im: „Idźcie 
do wsi, która jest przed 
wami, a zaraz przy wejściu 
do niej znajdziecie oślę 
uwiązane, na którym jesz-
cze nikt z ludzi nie siedział. 
Odwiążcie je i przypro-
wadźcie tutaj. A gdyby was 
kto pytał, dlaczego to robi-
cie, powiedzcie: «Pan go 
potrzebuje i zaraz odeśle je 
tu z powrotem»”. Poszli  
i znaleźli oślę przywiązane 

do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: „Co to 
ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?” Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I po-
zwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł 
na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, 
którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: „Hosanna. Błogosławiony, który przycho-
dzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Ho-
sanna na wysokościach.”. 
Kazanie espresso… 
„Prorocka przepowiednia. Jezus troszczy się o to, by wypełnić wszystkie starotestamental-
ne przepowiednie. 
Taka drobna, o małym osiołku… Znak mesjańskiej godności Jezusa.  
U Boga drobiazgi mają wielką wartość. Mówią o Jego słowności.  
Wypełnić swoje słowo to wchodzić w świat zaufania.”                                      /ks. E. Staniek/ 
 
 
 
 

Tyś przez krzyż i mękę Swoją  
świat odkupić raczył 

 
 

Extra… 
× 26.03 – Dzień Modlitw za Więźniów 
× 27.03 – Międzynarodowy Dzień Teatru 
 



A w parafii… 
▪ Dziś Niedziela Palmowa. Na mszy świętej o godz. 10.00 odbędzie się 
XI Konkurs Palm. Dziś zbiórka ofiar na wyjazd młodzieży na ŚDM  
w Panamie.  
▪ Rozpoczynamy Wielki Tydzień przygotowujący nas do najważniej-
szych świąt w ciągu roku. Zapraszamy na Triduum Paschalne: Wielki 
Czwartek msza św. o godz. 18.00, kiedy będziemy wspominać usta-
nowienie Eucharystii i Kapłaństwa oraz ksiądz przeniesie Najświętszy 
Sakrament do Ciemnicy, o godz. 21.00 śpiew Gorzkich Żali (zaprasza-
my szczególnie Przyjaciół WSD), czuwanie w kościele do godz. 22.00; 
Wielki Piątek od rana czuwanie, o godz. 16.00 Droga Krzyżowa, na-
stępnie Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu,  
o godz. 20.00 czuwanie przy Grobie prowadzi schola, tego dnia czuwanie w kościele do 
godz. 24.00; Wielka Sobota od rana czuwanie, msza święta o godz. 19.30, rozpoczynamy 
poświęceniem ognia i wody, później liturgia słowa i eucharystia, prosimy zabrać ze sobą 
świece, czuwanie ze Zmartwychwstałym przez całą noc do rezurekcji.  
▪ Prosimy Koła Różańcowe o podjęcie godzinnego czuwania w kościele - Wielki Piątek od 
godz. 19.00 Koło św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Kowali; Wielka Sobota od godz. 12.00 
Koło św. Maksymiliana Kolbe z Kowali, godz. 13.00 Koło bł. Karoliny Kózkówny z Nidy, 
godz. 14.00 Koło bł. Bronisławy z Nidy, godz. 15.00 Koło św. Charbela z Nidy, godz. 16.00 
Koło św. Faustyny z Brzezin, godz. 17.00 Koło św. Katarzyny Laboure z Brzezin, godz. 
18.00 Koło św. o. Pio z Brzezin. 
▪ Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościele o godzinie: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00; w kaplicy w Nidzie o godz. 10.00; w remizie OSP w Kowali o godz. 11.00 
▪ Zapraszamy do uczestnictwa w Niedzielę Zmartwychwstania w rezurekcji o godz. 6.00. 
Prosimy o zaangażowanie się w procesję poprzez zabranie sztandarów i obrazów. 
▪ Przygotowanie przed chrztem w środę o godz. 17.00.  
▪ Zapraszamy na ognisko papieskie 2 kwietnia o godz. 20.00 obok Świetlicy Wiejskiej. 
▪ W Wielki Piątek rozpoczynamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia i do bł. Michała i Zbi-
gniewa, męczenników. Wspólnie będziemy się modlić codziennie 10 min przed liturgią. 
▪ 26 marca o godz. 17.00 w SP Brzeziny odbędzie się odbiór strojów komunijnych. 

Nowenna do bł. Michała i Zbigniewa, męczenników z Peru 
Panie, Ty obdarowałeś łaską kapłaństwa Twoich synów – Michała i Zbigniewa oraz posłałeś 
ich jako zwiastunów Dobrej Nowiny w Peru. Dziękujemy Ci za udzielenie im palmy męczeń-
stwa i prosimy, abyś ich wsławił również koroną świętych. Za krew przez nich przelaną dla 
Ciebie, daj nam wierność w wierze, uczyń nas świadkami nadziei, zachowaj nasze życie  
i udziel naszej Ojczyźnie łaski pokoju. Przyjmij niewinne ofiary przemocy do Twojego króle-
stwa i daj im nagrodę wieczną. Amen. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Ojcze wkrótce Wielkie Triduum Paschalne, jak odkryć w sobie to, że Bóg może 
wszystko i według tego żyć. Że On jest Bogiem z nami tu i teraz, z każdym z nas. A to 
chyba idealne pytanie w tych czasach, bo mówiąc tak extra… to najwyższą władzę  
i godność w Kościele ma Jezuita czyli ktoś kto w przysiędze zakonnej zrzekał się 
wszelkich godności Kościelnych czy to też oznaka, że Bóg może wszystko? 
-/o. A. Matras SJ/ Może! Skoro Pan Bóg działa wielkie rzeczy w życiu innych ludzi, uzdrawia 
serce, ciało, obdarza dobrem to nawet jeżeli nam się wydaje, że w moim życiu tak nie jest, 
że działa za słabo to zawsze możemy mieć nadzieję, że też i w moim życiu dokona takich 
wielkich dzieł jak w życiu innych. Skoro działa w życiu innych jest w stanie działać i w moim 
życiu. Mimo, że składamy ślub nie przyjmowania godności kościelnych jeśli stolica 
apostolska naciska, a generał nie wyrazi sprzeciwu możemy zostawać biskupami. Trochę 
już Jezuitów zostało biskupami obecnie mamy ponad 90.    

Boży człowiek… - św. Bertold (29 marca) 
O Bertoldzie wiemy niewiele, choć to postać ważna w dziejach 
zakonu karmelitańskiego. Urodził się w Lombardii (Włochy). Oko-
ło 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 proro-
czym. Miał on także mieć widzenie, jak aniołowie wiedli do nieba 
mnóstwo karmelitów, których w Ziemi Świętej mieli niebawem 
wymordować Saraceni. Kult św. Bertolda wprowadziła do zakonu 
kapituła generalna w roku 1564. W roku 1584 kult ten zaaprobo-
wał papież Grzegorz XIII. Modlitwa. Boże przez przykład św. 
Bertolda wskaż nam drogę, która prowadzi do Ciebie. Amen. 

Tu es Petrus... 
258. Pius XI (6.II.1922-10.II.1939) Achille Ratti, ur. 31 maja 1857 w Desio pod Monzą.  
W 1918 mianowany wizytatorem apostolskim w Polsce, a w 1919 nuncjuszem. W 1921 zo-
stał arcybiskupem Mediolanu i kardynałem, wybrany na papieża podczas konklawe 6 lutego 
1922, przyjmując imię Piusa XI. Zamierzał działać na rzecz pokoju między narodami. Temu 
celowi podporządkował też Rok Święty, który obchodzono w 1925, jak również ustanowił  
w 1925 święto Chrystusa Króla. Od czasów pontyfikatu Piusa XI można mówić, o rozwoju 
nauki o apostolstwie ludzi świeckich. Pierwsze wypowiedzi papieskie na temat Akcji Katolic-
kiej znalazły się w encyklice Piusa XI z 1922 r. Ubi arcano Dei. Akcja Katolicka, według za-
mysłu Piusa XI, miała się stać narzędziem moralnego odrodzenia całego społeczeństwa. 
Pius XI rozumiał, że obecność Kościoła w zmieniającej się rzeczywistości uzależniona jest 
w głównej mierze od tego, na ile za zmianami tymi będzie nadążał. W 1937 powołał Papie-
ską Akademię Nauk. Pius XI przeprowadził 500 beatyfikacji i 33 kanonizacje, m.in. Teresy 
od Dzieciątka Jezus, Piotra Kanizjusza, Jana Bosco, Alberta Wielkiego, proboszcza z Ars, 
angielskich męczenników Tomasza Morusa i Johna Fishera. Jego pontyfikat zapoczątkował 
— po załamaniu spowodowanym wojną światową — serię konkordatów. Szczególne zna-
czenie miało rozwiązanie kwestii państwa watykańskiego w zawartych 11 lutego 1929 tzw. 
układach laterańskich z Mussolinim. W Niemczech po dojściu do władzy Hitlera rozpoczął 
się okres prześladowania Kościoła. 

Zamyśl się… 
„Roztargnienia na modlitwie to rzecz nie-
unikniona, zatem ani niepokoić się tym, 
ani martwić nie powinniśmy. Nie zwa-
żajmy na wyobraźnię i jej wybryki. Niech 
sobie lata i kręci się ta żegotka młyńska 
jak jej się podoba, a my tymczasem 
mielmy naszą mąkę, spokojnie dalej pra-
cując wolą i rozumem.”        /Św. Teresa/ 

Uśmiech 
Pastor w szkółce niedzielnej pyta dzieci, czy da-
łyby milion dolarów na działa misyjne? - “Tak!" 
odpowiadają chórem. - Czy dalibyście 1000 do-
larów? “Tak" -odpowiadają. - A co ze stoma do-
larami? - “O tak, oczywiście". - No, a jednego do-
lara? Chłopcy krzyczą “Tak!" Milczy tylko John-
ny. - Johnny, pyta pastor. Czemu nie powiedzia-
łeś “tak"? - Bo mam w kieszeni jednego dolara. 

Coś dla ducha… 
„Rozdawaj dary” 

Jedną rzeczą jest posiadanie darów, a całkiem inną używanie ich do celów, dla których zo-
stały dane. Znam twoje umiejętności i potrafię ich użyć. Ale to nie wystarczy. Nie uczyniłem 
cię magazynem cennych towarów tylko po to, abyś zamknął drzwi i schował klucz. Umieści-
łem w tobie skarby i wypisałem na nich adresy odbiorców. Spraw, aby trafiły do innych  
w Moim świecie. Zachęcam cię do otwarcia magazynu swoich darów i rozpoczęcia rozsyła-
nia ich pod Moje adresy. Gdy tak uczynisz, zachowam ciągłość dostawa do twojego maga-
zynu i będziesz miał wielu zadowolonych klientów.                                        /Andy Cloninger/ 

 


