
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek  02.04  Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 
800  + Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickiego, Edwarda Władyszewskiego, Ryszarda 
Barana  
1000  + Ryszarda Stokowca  
1200  Chrzty: Mateusz Dziurzyński, Adrian Szymon Ludwinek, Zuzanna Węgrzyn, Domi-
nik Franciszek Sygut, Adam Roman Gołdziński, Liliana Znój, Wojciech Szczepan Dziura  
1600  + Wojciecha i Katarzynę Nosków, Annę i Jana Więckowskich, Józefa Górczaka z int. 
Bedlów  
Wtorek  03.04 Wtorek w oktawie Wielkanocy 
1800  + zm. z r. Zawadzkich i Zygadłów 
1830  + Franciszkę, Edwarda Węgrzynów   
Środa  04.04   Środa w oktawie Wielkanocy 
1800   1) + Józefa, Edwarda Brzozów, Kazimierza Bałę, Mirosława Kozłowskiego, Ewelinę 
Jabczyk  
          2) + Edwarda Rutkiewicza z int. kolegów z pracy syna Andrzeja    
1830   1) + Grzegorza i Mariannę Woźniak zam. Mieczysława Salwa 
          2) + Władysława Szałasa zam. Janusz Wierzbicki z rodziną  
Czwartek 05.04  Czwartek  w oktawie Wielkanocy  - pierwszy czwartek 
1800  1) + Tomasza Kubickiego zam. rodzice  
         2) + Genowefę Plewę zam. bratowa Genowefa z rodziną    
1900   1) + Pawła, Józefa, Anielę Zawadzkich, Józefę, Bolesława, Mieczysława Ramiącz-
ków i siostrę Helenę i zm. z r. Więcków  
         2) + Władysława Szałasa zam. żona  
Piątek 06.04 Piątek w oktawie Wielkanocy – pierwszy piątek 
1800    + Janinę Malicką (r. śm. ) 
1900    + Bogdana i Tadeusza Słowińskich, Franciszkę, Władysława Piotrowskich  

Sobota 07.04 Sobota w oktawie Wielkanocy – pierwsza sobota 
1800    1) + Urszulę Kwaśniewską zam. matka chrzestna i ciocia Krystyna Olejarczyk  
          2) + Irenę, Jana, Katarzynę, Henryka, Jana Stachurów, Małgorzatę, Jana, Józefa 
Kurdków, Stanisława Barana   
1900   + Dariusza i Henryka Kubickich  
Niedziela 08.04 Niedziela Miłosierdzia Bożego 
800  + Leszka Engela  
1000  + Mariannę, Mariana, Mariannę, Jarosława Brzozów i zm. z r. Brzozów   
1200 w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego z ul. Wrzosowej (pierwsze 10 
domów) 
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  
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 Niedziela  
Zmartwychwstania Pańskiego 

1 kwietnia r. Nr 18 (488) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Dz 10, 34a. 37-43  
                 1 Kor 5, 6b-8 
Ewangelia: J 20, 1-9 
Pierwszego dnia po szabacie, 
wczesnym rankiem, gdy jeszcze 
było ciemno, Maria Magdalena 
udała się do grobu i zobaczyła 
kamień odsunięty od grobu. Po-
biegła więc i przybyła do Szy-
mona Piotra oraz do drugiego 
ucznia, którego Jezus kochał,  
i rzekła do nich: «Zabrano Pana 
z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
położono». Wyszedł więc Piotr  
i ów drugi uczeń i szli do grobu. 
Biegli obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził Piotra  
i przybył pierwszy do grobu.  
A kiedy się nachylił, zobaczył 
leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł po-

tem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące 
płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale od-
dzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, 
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jesz-
cze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 
Kazanie espresso… 
„Dobra wola Jana spotkała się z łaską. W pustym grobie Jezusa, jak przez otwarte drzwi, 
wszedł w nową rzeczywistość. 
Nową, bo wieczną. 
Nową, bo Boską. 
Nową, bo zwycięską.  
Nie można przyjąć łaski Bożej bez dobrej woli.”                                               /ks. E. Staniek/ 
 

Z pustego Grobu Jezusa 
bije wiara, nadzieja i miłość 

 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś przeżywamy najważniejszą uroczystość w roku, Zmartwychwstanie Pańskie. Jest to 
dzień niezwykłej radości i nadziei. Kościół przedłuża tą atmosferę na całą Oktawę.  
▪ Jutro przypada 2 kwietnia, rocznica przejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II. Z tej okazji 
Parafialny Zespół Caritas im. bł. Bernardyny Jabłońskiej już kolejny raz zaprasza na Ogni-
sko Papieskie. Tym razem odbędzie się ono o godz. 20.00 przy Świetlicy Wiejskiej w Brze-
zinach. Zaplanowany krótki program artystyczny, śpiew pieśni oraz modlitwa. Organizatorzy 
zapewniają także poczęstunek. Spotkajmy się ze św. Janem Pawłem II.  
▪ W dniu 23 marca otrzymaliśmy z Komorowa relikwie bł. Bolesławy Lament, założycielki 
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. 
▪ W ubiegłym tygodniu odbył się XI Konkurs Palm Wielkanocnych. Zwyciężyli w nim: I miej-
sce – rodzina Baranów z Brzezin, II miejsce – rodzina Malickich z Brzezin, III miejsce - ro-
dzina Skórów z Brzezin. Atrakcyjne nagrody ufundowało Pismo Parafialne SANCTUS. 
▪ Tradycyjnie dekorację Ciemnicy i Grobu Pańskiego przygotowali nasi parafianie. Dzięku-
jemy wszystkim starszym i młodszym zaangażowanym w różne prace z tym związane. De-
koracja Ciemnicy z hasłem: „Więźniu Miłości, zamknięty w tabernakulach całego świata, 
wybacz nam obojętność” nawiązywała do samotności Jezusa wynikającej z braku naszego 
trwania przy Nim. Tak było 2 tys. lat temu w Ogrójcu, tak jest i teraz w tysiącach kościołów, 
gdzie Chrystus czeka na nas w Najświętszym Sakramencie, byśmy mogli z Nim przebywać, 
Jego adorować, z Nim rozmawiać. O obecności Pana Jezusa w Ciemnicy przypominają 
wieczne lampki. Na tle duży wizerunek umęczonego Zbawiciela, który swoim wzrokiem za-
prasza nas: Przyjdź do mnie. Całość dopełniają bordowa kompozycja kwiatowa oraz cierni-
sta krata. Grób Pański w tym roku jest bardzo prosty. Ma on uświadomić nam często nie-
zrozumianą prawdę. To nie tylko Żydzi dwa tysiące lat temu zabili Jezusa. Każdy z nas, 
przez grzech wbił swój gwóźdź. Ich setki leżą u podstawy grobu. Chrystus spoczywa na 
skale z której spływa biały całun. Jedynym miejscem pełnym życia i nadziei jest kolumna 
zieleni, na której w białym welonie spoczął Żywy Jezus w Najświętszym Sakramencie.  
O przesłaniu Grobu przypomina napis: „To ja i mój grzech przebiły Cię”. W tym roku wyjąt-
kowo w Niedzielę Zmartwychwstania następuje zmiana dekoracji. Ciemne tło grobu pokrywa 
jaśniejący welon, a na płycie kamiennej leży płótno z napisem: „Dlaczego szukacie żyjącego 
wśród umarłych. Nie ma Go tutaj: ZMARTWYCHWSTAŁ”. Nam pozostaje tylko UWIERZYĆ. 
▪ Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Prosimy do tego dnia złożyć przy Grobie Pań-
skim skarbonki z jałmużną wielkopostną. Po wszystkich mszach świętych Parafialny Zespół 
Caritas, z okazji Święta Patronalnego Caritas będzie rozprowadzał kremówki papieskie  
z Wadowic. Minimalny koszt zakupu kremówki wynosi 4 zł. Ofiary złożone przy okazji tej ak-
cji przeznaczone będą na dofinansowanie kolonii letnich dla najmłodszych podopiecznych 
naszego Caritas. Bądźmy dobrzy, jak nasz Pan jest dobry! 
▪ Za tydzień będziemy gościć franciszkanów, którzy wprowadzą relikwie bł. Zbigniewa i Mi-
chała, męczenników z Peru. Główna uroczystość o godz. 10.00. Będzie także możliwość 
nabycia różnych publikacji dotyczących nowych patronów. 
▪ W Niedziele Miłosierdzia wznawiamy peregrynację Relikwii Krzyża Świętego. Prosimy, aby 
przyjęły go kolejno rodziny z Brzezin z ul. Nidziańskiej (blok), Sarniej, Przemysłowej, Bajko-
wej, Perłowej, Nad Zalewem i Kolejowej. Ave Crux spes unica. 
▪ W tamtym tygodniu w wieku 100 lat odeszła do Pana najstarsza mieszkanka Brzezin, wie-
loletnia zelatorka Koła Różańcowego, pani Marianna Brzoza. Niech odpoczywa w pokoju. 
▪ W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza. 

Extra… 
× 02.04 - Dzień Książki dla Dzieci 
× 04.04 - Święto Wojskowej Służby Zdrowia 
× 07.04 - Światowy Dzień Zdrowia 

Intencja różańcowa na kwiecień: 
 

Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za 
idee i sposób zarządzania w gospodarce 
mieli odwagę odrzucać gospodarkę wyklu-
czającą i by potrafili otwierać nowe drogi. 

Boży człowiek… - św. Katarzyna Thomas (5 kwietnia) 
Katarzyna Thomas (znana także jako Katarzyna z Palmy) urodziła się 
1 maja 1533 r. w Valldemossa na Majorce. W młodym wieku straciła 
rodziców; wychowali ją krewni. Musiała pracować jako służąca i pa-
sterka - jej dzieciństwo trudno zaliczyć do udanych. Dopiero po kilku 
próbach przyjęto ją do klasztoru augustianek św. Marii Magdaleny  
w Palmie. Jej świętość nie pozostała zbyt długo nieznana. Miała czę-
ste wizje św. Antoniego z Padwy, św. Katarzyny Aleksandryjskiej  
i aniołów. Otrzymała też dar proroctwa. Chociaż bardzo starała się, 
aby jej nadzwyczajne dary nie uniemożliwiały codziennej posługi, 
ostatnie lata życia spędziła w ekstazie. Zmarła 5 kwietnia 1574 r.  
w Palma de Mallorca. Modlitwa.  Boże przez wstawiennictwo św. Ka-

tarzyny prosimy Cię o łaskę zrozumienia tajemnicy Świętych Obcowania. 

W poszukiwaniu… 
-/KK/ „Gdzie jesteś o śmierci? gdzie jest moja śmierć? gdzie jest jej zwycięstwo?” 
Dzisiaj świętujemy Zmartwychwstanie Jezusa a ja chciałbym spytać nietypowo  
o Piłata, myślę, że na pewno dowiedział się o zmartwychwstaniu Jezusa, wtedy 
pewnie wrócił myślą do spotkania z nim, i do prośby żony by go nie krzywdził. Chciał 
ocalić próbował, mógł to zrobić siłą, miał żołnierzy, władzę ale właśnie czy to by 
wystarczyło przed buntem ludu? Liczył, że ludzie skażą na śmierć Barabasza ale 
intryga się nie udała. Potem kazał napisać w 3 językach, aby każdy widział, że właśnie 
ukrzyżowano króla. Po co to zrobił? Chyba często w życiu bywamy Piłatami?      
-/o. A. Matras SJ/ Są dwie postacie w Ewangelii które są na wskroś tragiczne Judasz i Piłat. 
Jednemu się wydawało, że wie jaki powinien być mesjasz, drugi próbował ocalić, a nie 
wyszło. Trudno potępić ich obu. Judasz spostrzegł, że popełnił zło i to spowodowało jego 
rozpacz tak, że się powiesił. Piłat nie wiemy, w każdym razie szybko znika z kart historii 
(dosyć szybko po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa już w roku 36 przestaje być 
prokonsulem prowincji). Po dziś dzień wspominamy jednego i drugiego co niedzielę w credo 
(wyznaniu wiary) wspominamy Piłata, a to nam pokazuje, że nawet niewłaściwe rozumienie 
świata Pana Boga, czy grzech nie stawia tamy działaniu Pana Boga. Mamy problem  
z Piłatem, także Chrześcijanie próbowali „go ratować” i tak np. w Kościele Koptyjskim 
(Egipt) Piłat jest uznawany za świętego. Według Koptów potajemnie nawrócił się na 
chrześcijaństwo w pewien czas po zmartwychwsaniu Chrystusa pod wpływem swojej żony 
Klaudi. 

Zamyśl się… 
„Miłość jest jedynym skarbem, jaki może-
my gromadzić na tym świecie i zabrać ze 
sobą na tamten świat".          /Św. Charbel/  

Uśmiech 
- Co musimy robić, żeby trafić do nieba? - pyta 
ksiądz ucznia. - Umrzeć - odpowiada uczeń. - 
Ale zanim umrzemy? - Wezwać doktora. 

Coś dla ducha… 
„Wyjdź na światło” 

Czy kiedykolwiek zastanawiało cię, dlaczego niektórzy ludzie czują się zmieszani czy zanie-
pokojeni, kiedy zaczynasz mówić o Mnie? Kiedy Moje jasne światło rozbłyśnie nad kimś, 
oświeca każdy ciemny zakątek jego duszy. Nie świecę tylko nad tymi częściami osoby, nad 
którymi ona tak ciężko pracuje, chcąc pokazać je jako błyszczące i godne akceptacji. Wy-
stawiam na światło wszystko. Człowiek, który całkowicie wyjdzie na światło, nie ma powodu 
do lęku. On już został obnażony i widzi siebie takiego, jaki jest naprawdę: Moje dziecko  
i grzesznik potrzebujący Wybawiciela. Kiedy otrzyma zbawienie, stanie się taki, jakiego go 
pragnę. Czy całkowicie wyszedłeś na światło? Weź Moją dłoń i pozwól Mi uczynić cię nieu-
straszonym. W czystości Mojego światła zobaczysz, jak zostałeś stworzony.  

/Andy Cloninger/ 
 


