
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek  16.04 Dzień Powszedni  
1800  1) + Bolesława Kowalskiego z int. córki  
         2) + Edwarda Rutkiewicza zam. syn Ryszard z żoną i dziećmi  
1830  1) W 50 r. ślubu Lidii i Jana Korban zam. córka z rodziną  
        2) +Mariannę Rozborską zam córka Jolanta z rodziną 
Wtorek  17.04 Dzień Powszedni  
1800  1) + Edwarda Brzozę zam. wnuczka Katarzyna Pragnąca  
        2) + Genowefę Plewę zam. siostra Irena z rodziną  
1830   1) Z okazji 25 r. ślubu Wiesława i Beaty zam. rodzice i syn Sebastian  
         2) + Mariannę Brzozę zam córka Irena z rodziną 
Środa  18.04  Dzień Powszedni 
1800   + Jakuba Kucharczyka  
1830    + Józefa Mazura  
Czwartek 19.04 Dzień Powszedni 
1800  + Genowefę, Jana, Zdzisława Brzozów, Wandę, Piotra Pędzików, Jana, Mariannę Soł-
tys zam. rodzina  
1830  + Józefa Mazura zam. syn Michał z rodziną  
Piątek 20.04 Dzień Powszedni 
1800  1) + Helenę i Władysława Kruków  
         2) W 50 r. ślubu Teresy i Zygmunta Rabiej z int. dzieci z rodzinami   
1900 1) + Stanisława Bedle zam. rodzina  
        2) + Mariannę Cudzik z int. PZC 

Sobota 21.04 Dzień Powszedni 
1800  + Janinę (r. śm.) Mariana Pobochów zam. rodzina  
1830   W 30 r. ur. Marty i w 3 r. ur. Lenki zam. rodzice  
Niedziela  22.04 IV Niedziela Wielkanocna 
800  + Helenę (r. śm.), Jana Soja, Józefę, Wawrzyńca Stanek  
1000 + Stefana (9 r. śm.), Jerzego Krawczyków zm. z rodziny Krawczyków i Szczepan-
kowskich zam. rodzina  
1200  Chrzty: Marcel Baran, Kacper Olczak, Nikodem Damian Grzegorczyk, Hanna Kata-
rzyna Zarębska 
1600 w 20 rocznicę ślubu Anny i Tomasza i w 45 r urodzin Tomasza o zdrowie i Boże bło-
gosławieństwo 

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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 III Niedziela Wielkanocna 
15 kwietnia r. Nr 20 (490) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Dz 3, 13-15. 17-19  
                  1 J 2, 1-5  
Ewangelia: Łk 24, 35-48 
Uczniowie opowiadali, co ich 
spotkało w drodze i jak po-
znali Jezusa przy łamaniu 
chleba. A gdy rozmawiali  
o tym, On sam stanął po-
śród nich i rzekł do nich: 
«Pokój wam!» Zatrwożonym 
i wylękłym zdawało się, że 
widzą ducha. Lecz On rzekł 
do nich: «Czemu jesteście 
zmieszani i dlaczego wąt-
pliwości budzą się w wa-
szych sercach? Popatrzcie 
na moje ręce i nogi: to Ja 
jestem. Dotknijcie Mnie  
i przekonajcie się: duch nie 
ma ciała ani kości, jak wi-
dzicie, że Ja mam». Przy 
tych słowach pokazał im 
swoje ręce i nogi. Lecz gdy 

oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś 
do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem 
rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze 
z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza,  
u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł 
do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwsta-
nie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim 
narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego». 
Kazanie espresso… 
„Rozumienie Pisma Świętego to wyjątkowa łaska Boża. To charyzmat.  
Ten, komu zależy na wejściu w świat Bożej rzeczywistości, nieustannie zabiega o tę łaskę.  
Wytrwałość w czytaniu Biblii Bóg nagradza światłem potrzebnym do jej rozumienia.  
Warto zarezerwować czas na lekturę Pisma Świętego.”                                  /ks. E. Staniek/ 
 

Słowo Życia! 
 
 
 

Extra… 
× 15.04 -  Międzynarodowy Dzień Kombatanta 
× 18.04 -  Dzień Pacjenta w Śpiączce 
× 20.04 -  Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 
 



A w parafii… 
▪ Dziś 2. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, który rozpoczyna Tydzień Biblijny. Za-
kochajmy się w Słowie Bożym, z którego płynie dla nas nadzieja! 
▪ Dnia 8 kwietnia 2018 roku, kiedy Kościół w radości Zmartwychwstania świętował Niedzielę 
Miłosierdzia Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach otrzymała nowych patronów. 
Ojciec Paweł Stanisławczyk z Zakopanego i brat Jan Hruszowiec z Krakowa wprowadzili re-
likwie bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, franciszkańskich męczenników 
z Pariacoto. Dwie kapsułki z relikwiami franciszkanów zostały umieszczone w specjalnie za-
projektowanym dla brzezińskiej parafii relikwiarzu. Jego kształt nawiązuje do logo stworzo-
nego na beatyfikację męczenników. Posrebrzony relikwiarz został ufundowany przez pewną 
osobę spoza parafii. Relikwie zostały wprowadzone podczas śpiewu hymnu beatyfikacyjne-
go „Świadkowie nadziei”. Podczas mszy relikwiarz został umieszczony na przygotowanym 
ołtarzu z wizerunkami błogosławionych. Homilię wygłosił o. Paweł, który przypomniał mę-
czeńską ofiarę bł. Michała i Zbigniewa. Zachęcał do modlitwy za ich wstawiennictwem prze-
ciwko terroryzmowi, temu ogólnoświatowemu, ale także „mikroterroryzmowi”, którego do-
świadczamy w codziennym życiu. Krótkie życie bł. Michała i bł. Zbigniewa zakończyło się 
śmiercią męczeńską w 1991 roku w Peru. Zginęli, bo ukochali nad wszystko Chrystusa i pe-
ruwiański lud, któremu nieśli Dobrą Nowinę. Franciszkanie zostali beatyfikowani 5 grudnia 
2015 roku.  
▪ Do skarbonek wielkopostnych zostało wrzucone 1190 sztuk pieniędzy (monet i banknotów) 
co dało 531,63 zł. W ubiegłą niedzielę z akcji „kremówka” udało się zebrać 1500 zł. Dzięku-
jemy za hojność. 
▪ Zapraszamy osoby powyżej 70 roku życia na Dzień Seniora, który odbędzie się 
21.04.2018 o godz. 16.00 w Świetlicy przy fontannie. Przewidziany program artystyczny, 
wspólne śpiewanie i poczęstunek. Zapisy w zakrystii, wstęp bezpłatny. Prosimy także zgła-
szać ewentualną potrzebę transportu na spotkanie. 
▪ W przyszłą niedzielę w naszej parafii po każdej mszy świętej będzie można złożyć ofiarę 
do puszki na wykonanie tablicy pamiątkowej księdzu Janowi Pragnącemu, która ma być 
umieszczona w naszym kościele z okazji pierwszej rocznicy śmierci. Chcemy, by stała się 
naszym dziękczynieniem za dar Jego posługi dla parafii. 
▪ 28 kwietnia w Sanktuarium w Łagiewnikach odbędzie się beatyfikacja pielęgniarki Hanny 
Chrzanowskiej. Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę na tą uroczystość. Zapisy w zakrystii 
▪ Zapraszamy w piątek na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po mszy św. o godz. 19.00 
▪ W sobotę o 19.00 odbędzie się przygotowanie przed chrztem 

Znalezione… 
- Nad brzegami rzek płynących, W Babilońskiej ziemi Siadłem w smutku pogrążony, Ze 
łzami gorzkimi. Przypomniałem święty Syjon, Kres mojej miłości, A na słodkie to wspomnie-
nie Wzmógł się płacz żałości. I złożyłem strój odświętny, Wziąłem szare suknie Na gałę-
ziach wierzb zielonych, Powiesiłem lutnię. Wytężyłem me nadzieje W Tobie położone  Do-
sięgła mię miłość Twoja, Serce me zranione! Pragnąłem już skończyć życie, Tak mnie prze-
szywały Owe groty w boskim ogniu, Gdziem zaginął cały… Uwalniając gołębicę Mdlejącą  
w zachwycie - Obumarłem cały w sobie, W Tobie mając życie. I dla Ciebie jam się budził  
I znowu umierał - Tyś mi bowiem dawał życie I znowu odbierał. Cieszyli się ludzie obcy, 
Chcieli słyszeć pienia, Co się wznoszą na Syjonie W hymnach uwielbienia. Powiedzcie mi, 
jak mam śpiewać Wam pieśń uroczystą, Kiedy serce moje tęskni Za ziemią ojczystą? Niech 
mój język uschnie w gardle. Lgnie do podniebienia, Gdybym Ciebie miał zapomnieć W ziemi 
utrapienia. O Syjonie, gdybym patrzył Na łozy zielone, Które szumią tu nad rzeką, A nie w 
twoją stronę - Gdybym w tobie nie miał myśli Serca i kochania, Niechaj uschnie ma prawica 
W tej ziemi wygnania! O, niech będzie błogosławiony Bóg mój ze Syjonu Który słusznym 
gniewem karze Córy Babilonu! - A podnosi z nędzy małych I mnie płaczącego Na grań, któ-
rą jest sam Chrystus, Kres życia mojego! Debetur soli gloria vera Deo.   /Św. Jan od Krzyża/ 

Boży człowiek… - bł. Baptysta Spagnoli (17 kwietnia) 
Baptysta urodził się 17 kwietnia 1447 r. w rodzinie urzędników 
państwowych księcia Mantui. Jeszcze jako młodzieniec wstąpił 
do karmelitów w Ferrarze. Nie będąc genialnym poetą, był jednak 
bardzo wybitnym stylistą łacińskim, naśladującym Wergiliusza.  
W 1464 r. złożył profesję zakonną. Pełnił wiele posług w zakonie, 
nie zaniedbując przy tym pracy literackiej. Napisał ponad 50 ty-
sięcy wersów łacińskich. Wsławił się wielką miłością Kościoła, 
którego reformie całkowicie się poświęcił. Sześciokrotnie był wi-
kariuszem generalnym swojej kongregacji, a w 1513 r. został wy-
brany przełożonym generalnym całego Zakonu. Zmarł 20 marca 
1516 r. w Mantui. Beatyfikowany został w 1885 r. Modlitwa. Boże 
jedyny przez wstawiennictwo bł. Baptysty prosimy Cię o dar wiel-
bienia Ciebie słowem i czynem. Amen. 

Tu es Petrus... 
259.  Pius XII (2.III.1939-9.X.1958) Eugenio Pacelli, ur. 2 marca 1876 w Rzymie; od 1901 
pracował w papieskim sekretariacie stanu. Jego hasłem przewodnim jako papieża było: 
„Pokój jest dziełem sprawiedliwości”. w którym wskazał jako główny cel zachowanie pokoju, 
również jego prośba wyrażona wobec Mussoliniego, aby wstawił się u Hitlera za utrzyma-
niem pokoju, nie odniosła skutku. Udzielił azylu ponad 5000 Żydów (więcej nie mógł ich po-
mieścić). Na czasy pontyfikatu Piusa XII (1939-1958) przypada jeden z najtrudniejszych dla 
Kościoła okresów, były to bowiem lata II wojny światowej, a następnie leczenia jej skutków: 
podziału na wrogie obozy rozdzielone „żelazną kurtyną”. Nie było kwestii natury dogmatycz-
nej czy etycznej, wobec której papież nie zająłby stanowiska. Niewątpliwie najważniejsza 
była encyklika „Mystici corporis” (1943) o kościele, podobnie ważna była encyklika biblijna 
„Divino aftlante Spiritu” (1943) oraz „Mediator Dei” (1947) poświęcona liturgii. W encyklice 
„Humani generis” (1950) występował przeciwko błędom, które fałszowały naukę Kościoła. 
Punktem szczytowym tego pontyfikatu było ogłoszenie 1 listopada 1950 podczas Roku 
Świętego dogmatu o Wniebowzięciu Maryi. W 1954 podczas Roku Maryjnego Pius XII usta-
nowił Święto Maryi Królowej. Również poświęcił encyklikę czci Serca Jezusowego (1956). 
Pius XII przeprowadził 33 kanonizacje. Kościół podczas jego pontyfikatu doznał licznych 
prześladowań, m.in. w Chinach i ZSRR. 

Zamyśl się… 
„Zabierz życzliwość a zabie-
rzesz światu słońce i uczynisz 
stosunki między ludźmi nie do 
zniesienia.” 
/Św. Grzegorz Wielki papież/ 

Uśmiech 
Spotkanie klasowe po latach: - Marian, co u ciebie? 
- Świetnie, mam sieć sklepów i zarobiłem już fortunę. 
- Ty?! Przecież byłeś nogą z matmy! Jak to zrobiłeś?! -  
W Chinach kupuję noże po złotówce, tu sprzedaję po pięć 
zł. I z tej różnicy żyję. 

Coś dla ducha… 
„Bitwa” 

Wewnątrz ciebie toczy się bitwa podobna do prowadzonej przez dwa psy walczące o kość. 
Pierwszy pies jest psem duchowym. Jest częścią ciebie, która Mnie kocha i jest poddana 
Mojej woli - częścią, która może zaprzeczyć sobie i kochać innych. Drugi pies jest psem cie-
lesnym. Jest zewnętrzną częścią ciebie, ponad wszystko kochającą i przyjemność. Te dwa 
psy dzień i noc toczą bitwę o władzę nad twoim życiem. Zwycięży ten, którego lepiej kar-
misz. Duchowego psa uczyniłem mocniejszym, ale jeżeli zdecydujesz karmić psa cielesne-
go, a głodzić duchowego, łatwo przewidzieć, który z nich zdominuje twoje życie. Zachęcam 
cię do karmienia twojego ducha przez ustawiczną dietę modlitwy, Eucharystii, Pisma Świę-
tego, służby i ofiary, co zagłodzi psa cielesnego. Później patrz, jak duchowy pies staje się 
coraz mocniejszy, gdy pies cielesny kładzie się i zostaje pokonany.            /Andy Cloninger/ 

 


