
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek  07.05 Dzień Powszedni  
1800  1) + Józefę Nowak (18 r. śm.), Ks. Edwarda Nowaka, Stefana, Mariana Nowaków, 
Piotra, Eugeniusza, Mariusza Prędotów  
         2) + Andrzeja Kociołkowskiego z int. swatowej Ewy Kusak z rodziną   
1900  + Stanisława Kopacza, Władysława i Genowefę Metryków  
Wtorek 08.05 Uroczystość św. Stanisława  
1800 + Stanisława Jaszczyka, Stefanię, Jana, Tadeusza i Anielę Kruków 
1900 + Stanisława Jędrochę, Zofię Pobocha zm. z r. Jędrochów i Wiejasów z int. rodziny  
Środa 09.04  Dzień Powszedni 
1800  1) + Roberta, Józefa, Annę, Stanisława Krawczyk, Jana, Genowefę Korba; 2) + Lesz-
ka Kurtka, Genowefę, Stanisława, Bogusława, Piotra Zawadzkich, Elżbietę Michalską;  3) 
+ Czesławę i Stanisława Machulskich; 4) + Teresę Wieczorek (20 r. śm.); 5) + Agatę No-
sek z int. córek z rodzinami; 6) + Józefa, Sławomira Machulskich, Józefa, Marka Bisagę  
(r. śm) z int. rodziny; 7) + Mieczysława Brzozę zam. żona z dziećmi; 8) + Edwarda, Wła-
dysława, Jana, Katarzynę Nowaków zam. Janina Nowak 9) + Franciszka, Józefę Gola, Ge-
nowefę, Adama Cygan zam. Helena Kuta;  10) W 18 r. ur. Krzysztofa Stachury o Boże bł. 
w dorosłym życiu, 11) W 1 r. ślubu Anny i Artura z int. rodziców; 12) o zdrowie i Boże bł. 
dla ks. Józefa od uczestników pielgrzymki do Warszawy 
Czwartek 10.05 Dzień Powszedni 
1800 1) + Bartosza, Mariannę, Bogusława Dziewięckich, Kazimierę, Stefana Szałasów, Ro-
zalię, Tadeusza Domagałów 
        2) + Mariannę Brzozę z int. syna Jana z rodziną  
1900 1) + Janinę Lisowską, Annę, Wincentego, Augustyna Czwartoszów, Mariannę, Woj-
ciecha, Kazimierę, Stefana Szałasów z int. Barbary Szałas  
        2) + Mariannę Rozborską z int. znajomych ze Starostwa Powiatowego w Kielcach  
Piątek 11.05 Dzień Powszedni 
1800  1) + Władysława Lużyńskiego z int. Czarneckich  
         2) + Zdzisława Frankowicza z int. uczestników pogrzebu    
1900 1) O Boże bł. w pracy kapłańskiej i zakonnej  
         2) + Zdzisława Wosia z int. siostry Ireny z Krakowa z rodziną  
Sobota 12.05 Dzień Powszedni 
1600  Ślub: Renata Kuta i Grzegorz Starościak  
1800  + Genowefę Pietszczyk (r. śm.) 
1900  + Danutę Włodarczyk z int. rodziny 
Niedziela 13.05 Uroczystość Wniebowstąpienie Pańskiego  
800  + Mariannę Brzozę  
1000  W intencji Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. z Brzezin z ul. Wrzosowej 
1200  Chrzty: Ksawery Franciszek Wichnera 
1600  1) w intencji bierzmowanych 
        2) za parafię  
2000  + Jadwigę Kij (r. śm.) 
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 VI Niedziela Wielkanocna 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 10, 25-26.34-35.44-48  
               1 J 4, 7-10 
Ewangelia: J 15, 9-17 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Jak Mnie umiłował Oj-
ciec, tak i Ja was umiłowałem. 
Trwajcie w miłości mojej! Jeśli 
będziecie zachowywać moje 
przykazania, będziecie trwać  
w miłości mojej, tak jak Ja za-
chowałem przykazania Ojca me-
go i trwam w Jego miłości. To 
wam powiedziałem, aby radość 
moja w was była i aby radość 
wasza była pełna. To jest moje 
przykazanie, abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem. Nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swo-
ich. Wy jesteście przyjaciółmi 
moimi, jeżeli czynicie to, co wam 
przykazuję. Już was nie nazy-
wam sługami, bo sługa nie wie, 

co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybra-
łem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – 
aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przy-
kazuję, abyście się wzajemnie miłowali». 
Kazanie espresso… 
„Chrystus nas wybiera, lecz wielu na ten wybór nie odpowiada. Nie interesuje ich to, że 
Chrystus potrzebuje człowieka… 
Przygoda na ewangelicznej drodze rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy człowiek wybiera 
Jezusa. 
Jego wybór i nasz wybór sprawiają, że przynosimy owoc dobrych czynów, które trwać będą 
wiecznie. 
Wybrać Chrystusa to zawrzeć z Nim przyjaźń.”                                                /ks. E. Staniek/  
 

Bóg Cię KOCHA! A Ty? 



A w parafii… 
▪ W sobotę 28 kwietnia 2018 roku 20-osobowa grupa parafian uczestniczyła w beatyfikacji 
Hanny Chrzanowskiej w Krakowie-Łagiewnikach. Po uroczystości udali się do Sanktuarium 
Matki Bożej w Czernej. Tam modlili się m.in. przy relikwiach św. Rafała Kalinowskiego i bł. 
Alfonsa Marii Mazurka. Ostatnim punktem pielgrzymki była Pustelnia Bł. Salomei w Grodzi-
sku. Niech święci i błogosławieni wypraszają naszej parafii potrzebne łaski. 
▪ Dnia 2 maja 2018 roku delegacja Parafii udała się w pielgrzymce po relikwie świętych do 
Warszawy. Po dotarciu do stolicy parafianie nawiedzili Grób Nieznanego Żołnierza, by po-
modlić się za wszystkich, którzy ginęli w obronie Ojczyzny. O godzinie 11.00 odbyła się 
msza święta w Domu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia na ul. Tamka. Celebrował ją razem 
z ks. proboszczem Józefem Knapem ks. Karol Hołubicki ze Zgromadzenia Księży Misjona-
rzy. Zauważył on, w słowie na zakończenie, że 2 maja przypada rocznica urodzin św. Kata-
rzyny Laboure, której relikwie posiada już Parafia Brzeziny i może to ona chciała mieć przy 
sobie założycieli swego zgromadzenia. Relikwie św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de 
Marillac uroczyście przekazała wizytatorka s. Jadwiga Szok w towarzystwie współsióstr. 
Znajdują się one w zabytkowym relikwiarzu, który był dawniej umieszczony w jednym z za-
mkniętych już domów szarytek w Polsce. Dziękujemy za pomoc s. Sylwii Węgrzyn. 
▪ Za tydzień o godz. 16.00 ks. abp Tadeusz Wojda udzieli sakramentu bierzmowania mło-
dzieży z naszej parafii. Na tej samej mszy świętej odbędzie się poświęcenie zakupionej figu-
ry Matki Bożej Fatimskiej. 
▪ Zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 18.00 oraz 
Nabożeństwo Fatimskie w niedzielę o 20.00. Zapraszamy także na nabożeństwa majowe. 
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza. 

Extra… 
× 08.05 – Dzień Położnej                   × 12.05 - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Dziś chciałbym spytać o stosunek prawa Boskiego do prawa ludzkiego. Ulice 
naszych miast, co jakiś czas, stają się czarnobiałe, bo manifestują zwolennicy i 
przeciwnicy aborcji. Temat samej aborcji zostawmy, to wielki dramat i każda sytuacja 
jest inna moim zdaniem. A dziś chciałbym zastanowić się nad tym dramatycznym  
i najjaskrawszym podziale obywateli i ich poglądów. Czy my katolicy musimy prawo 
państwowe pisać pod nasze poglądy? Czy może zachowanie tego kompromisu  
w prawie jest lepsze, a zamiast restrykcji prawnych módlmy się do Boga i dajmy mu 
prawo do działania Jego łaski, aby kobiety nie chciały dokonywać aborcji? Bądźmy 
szczerzy przecież zapis prawny nie spowoduje, że coś znika z rzeczywistości. 
- /DZ/ Trudno nie mówić o aborcji, gdy to pytanie tak mocno dotyka tej kwestii. Prawdą jest, 
że każda sytuacja jest indywidualna. Nie da się uogólnić. Zawsze najwięcej cierpią Ci, 
których ten problem najbardziej dotyka, a nie Ci, którzy skandują hasła na manifestacjach 
zazwyczaj z obydwu stron. Uważam jednak, że należy jasno mówić jakie jest prawo płynące 
z Biblii. Ważny jest również fakt, że nie jest to prawo chrześcijan, ale prawo mocno utkwione 
w człowieku. Ono konkretnie pokazuje co jest dobre a co złe. I ogólnie większość tych 
zasad przyjmuje za swoje cały świat. Problem zaczyna się, gdy dotykamy kwestii, która 
powoduje, że ktoś musi coś poświęcić, z czegoś zrezygnować, czy się zmienić. Czyli gdy 
prawo dotyka wprost mnie. Człowiek jest tak stworzony, że automatycznie zaczyna się 
bronić, kiedy otrzymuje jakiś zakaz. Bo często przecież powtarzamy „zakazy są po to, by je 
łamać”. Tym głośniej krzyczymy jeśli na szali wyboru staje nasze życie ziemskie lub 
przyjemny sposób bycia. Tylko czy myślimy o tym, że z tego powodu, ktoś inny może 
ucierpieć? Dobrze, że jesteśmy świadomi, że mamy prawo do życia. Ale czy pamiętamy, że 
mamy prawo do bycia zbawionymi? A to przecież zależy od naszych wyborów tu na ziemi. 
Na siłę Bóg nas nie zmieni. Na siłę nas nie zbawi. Warto uwierzyć, że chce dla nas dobrze. 

Boży człowiek… - bł. Gizela (7 maja) 
Gizela Bawarska urodziła się w 985 r. w okolicach Ratyzbony. 
Jej ojcem był Henryk II, książę Bawarii, a matką - Gizela Bur-
gundzka. Była siostrą cesarza, św. Henryka II. W dzieciństwie 
była prawdopodobnie uczennicą św. Wolfganga z Ratyzbony, 
który wcześniej był misjonarzem na terenie Węgier i miał na-
mawiać Gizelę do wyjazdu na dwór w Ostrzychomiu, by przy-
pieczętować pokój między Niemcami i Węgrami. Miała zaledwie 
10 lat, kiedy ówczesnym zwyczajem została zaręczona ze św. 
Stefanem, późniejszym królem Węgier. Ślub odbył się nieco 
później (w roku 1000 lub wcześniej, ponieważ od tego roku 
przysługiwał jej tytuł królowej Węgier). Orędownikiem tego mał-
żeństwa był podobno św. Wojciech, który ochrzcił (lub bierz-
mował) św. Stefana. W tym świętym małżeństwie urodziło się 
prawdopodobnie czworo dzieci, z których dwoje zmarło zaraz 
po urodzeniu. Znamy imiona dwóch synów: Otto (zmarły przed 
1010 r.) i Emeryk (1007-1031), który zmarł wcześnie na skutek 
rany odniesionej w czasie polowania na dziki. Obaj z ojcem zo-
stali kanonizowani. Według świadectw kronik Gizela była nie 

tylko kochaną małżonką św. Stefana, ale także mądrą współrządzącą państwem, które do-
piero dźwigało się z pogaństwa. Ufundowała kilka klasztorów i kościołów, przez co wielce 
się przysłużyła utrwaleniu chrześcijaństwa na ziemi węgierskiej. Zmarła jako ksieni tego 
opactwa w 75. roku życia w 1060 r. Modlitwa. Boże uświęcaj nasze rodziny. Amen. 

Tu es Petrus... 
263. Jan Paweł I (26.III.1978-28.IX.1978) Albino Luciani, ur. 17 października 1912 w Cana-
le d'Agordo w prowincji Belluno, pochodził z bardzo ubogiej rodziny. W 1935 otrzymał świę-
cenia kapłańskie, a po dwuletnim okresie duszpasterzowania został wykładowcą i prorekto-
rem seminarium duchownego Belluno, w 1958 biskupem Vittorio Veneto i w 1969 arcybi-
skupem (patriarchą) Wenecji, w 1973 zaś kardynałem. Papieżem został wybrany 26 sierpnia 
1978, przyjął imię obu swych poprzedników, Jana XXIII i Pawła VI. Wybór takiego imienia 
miał być jego programem: zamierzał podjąć podstawowe tematy obu swych poprzedników. 
Zmarł na atak serca po 33-dniowym pontyfikacie, 28 września 1978, i został pochowany  
w krypcie Bazyliki św. Piotra. 

Zamyśl się… 
„Być świadkiem miłosierdzia to pole-
cenie: weź iskrę z tego ognia i zapal 
go w sobie.”  
              /kard. Franciszek Macharski/ 

Uśmiech 
Policjant zatrzymuje auto prowadzone przez starszą 
panią. - Przekroczyła Pani sześćdziesiątkę! - Ależ 
skąd Panie władzo. To ten kapelusz mnie tak posta-
rza. 

Coś dla ducha… 
„Dar” 

„Wyobraź sobie, że twój najlepszy przyjaciel przysłał ci nowe narzędzie, które zobaczył w te-
lewizji. To narzędzie zastępuje wszystkie znane urządzenia ręczne i elektryczne. Może 
przerobić powietrze na czysto spalającą się benzynę. Może pomóc ludziom radzić sobie  
z innymi. Może pokroić w kostkę jedzenie, przynieść do domu bekon, usmażyć go na patelni 
- rozumiesz o co Mi chodzi? Czy byłbyś zadowolony z trzymania takiego urządzenia w swo-
im warsztacie, gdybyś mógł jedynie na niego patrzeć? Oczywiście, że nie. Chciałbyś je jak 
najczęściej używać. Synu, jestem ostatecznym źródłem twojego życia. Teraz jest czas, aby 
otworzyć prezent i zacząć pozwolić Mi wpływać na wszystko dokoła. Nie odwiedzaj Mnie je-
dynie w kościele raz w tygodniu. Weź Mnie do domu i używaj.”                     /Andy Cloninger/ 

 


