
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 15.04 Poniedziałek Wielkiego Tygodnia 
1800  + Romana Sabata (r. śm. ) 
1830 + Danutę Stachurę z int. męża i córki z rodziną  
Wtorek 16.04 Wtorek Wielkiego Tygodnia  
1800 1) + Stefanię, Stanisława Łobodów, Mieczysława Lużyńskiego  
       2) + Wiesława Januszka z int. koleżanek córki Justyny z Avonu 
1830 1) W 10r. ślubu Sylwii i Wojciecha Znój z int. rodziców i rodzeństwa   
       2)  + Danutę Ziopaja z int. rodziny Kubickich i Chmielika  
Środa 17.04  Środa Wielkiego Tygodnia  
1800 1) + Józefa Mazura z int. córki Honoraty z rodziną  
       2) + Irenę Nowak z int. córki Zofii z dziećmi 
1830 1) + Piotra, Jana Sochę, Zygmunta Woźniaka  
       2)  + Janinę i Mieczysława Lużyńskich z int. córki z rodziną  
Czwartek 18.04 Wielki Czwartek 
1800 1) O Boże bł. i dary Ducha Św. dla ks. Proboszcza, ks. Wikarego, ojca Jakuba i ks. 
Waldemara 
       2) + Tadeusza Salamona (r. śm.) i zm. z rodziny Salamonów i Węgrzynów  
Piątek 19.04 Wielki Piątek Męki Pańskiej 
1600 Liturgia 
Sobota 20.04 Wigilia Paschalna  
2000 1) + Janinę (r. śm.), Mariana Pobochów z int. rodziny 
       2) + Andrzeja Kociołkowskiego (1r. śm.)  
Niedziela 21.04 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
600  Msza Święta za Parafię  
800  + Helenę (r. śm.), Jana Soja, Józefę, Wawrzyńca Stanek  
1000  + Józefa i Genowefę Plewów z int. córki Wandy z rodziną    
1200  W 60 r. ur. Stefani o zdrowie i Boże bł. opiekę Matki Bożej i całej rodziny z int. có-
rek z rodzinami  
1600  Za zm. księży, którzy pracowali w parafii Brzeziny: Ks. Jana Pragnącego, ks. Wacła-
wa Smolarczyka, ks. Jana Materę. ks. Bolesława Grzybowskiego, ks. Jana Nowobilskiego, 
ks. Michała Krużela z int. Koła Różańcowego  św. Katarzyny Labure. 
 

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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 Niedziela Palmowa 
14 kwietnia 2019 r. Nr 20 (542) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Iz 50, 4-7 / Flp 2, 6-11 
Ewangelia: Łk 19, 28-40 
Jezus szedł naprzód, zdążając do 
Jerozolimy. Gdy przybliżył się do 
Betfage i Betanii, ku górze zwanej 
Oliwną, wysłał dwóch spośród 
uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, 
która jest naprzeciwko, a wcho-
dząc do niej, znajdziecie uwiąza-
ne oślę, którego nie dosiadał ża-
den człowiek. Odwiążcie je  
i przyprowadźcie. A gdyby was 
kto pytał: „Dlaczego odwiązuje-
cie?”, tak powiecie: „Pan go po-
trzebuje”». Wysłani poszli i zna-
leźli wszystko tak, jak im powie-
dział. A gdy odwiązywali oślę, za-
pytali ich jego właściciele: «Cze-
mu odwiązujecie oślę?» Odpo-
wiedzieli: «Pan go potrzebuje».  
I przyprowadzili je do Jezusa,  
a zarzuciwszy na nie swe płasz-
cze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy 
jechał, słali swe płaszcze na dro-
dze. Zbliżał się już do zboczy Gó-
ry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo 
uczniów zaczęło wielbić radośnie 

Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: «Błogosławiony 
Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach». 
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego 
swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą». 

Kazanie espresso… 
„Entuzjazm religijny jest ważnym elementem społecznego życia. On sprawia, że ludziom 
wyrastają skrzydła. On karmi dobrą wolę. Zło nie lubi takiego entuzjazmu i szybko go gasi. 
W Wielki Piątek nie zostało już nic z entuzjazmu Niedzieli Palmowej. W życiu religijnym 
trzeba być przygotowanym na eksplozję szczęścia i otchłań bólu.”                 /ks. E. Staniek/   

Nasz Król i Zbawca! 
 
 
 

Extra… 
× 16.04 - Święto Wojsk Inżynieryjnych – Dzień Sapera 
× 20.04 - Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś Niedziela Palmowa. Na mszy świętej o godz. 10.00 odbędzie się XII Konkurs  Palm. 
▪  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 ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa oraz ksiądz przeniesie Naj-
świętszy Sakrament do Ciemnicy, o godz. 21.00 śpiew Gorzkich Żali (zapraszamy szcze-
gólnie Przyjaciół WSD i Parafialny Zespół Caritas), czuwanie w kościele do godz. 22.00; 
Wielki Piątek od rana czuwanie, o godz. 16.00 Droga Krzyżowa, następnie Liturgia Słowa, 
Adoracja Krzyża, Komunia i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu, po liturgii czuwanie pro-
wadzi chór parafialny, o godz. 20.00 czuwanie przy Grobie prowadzi schola, na godz. 21.00 
zapraszamy kandydatów do bierzmowania, tego dnia czuwanie w kościele do godz. 24.00; 
Wielka Sobota od rana czuwanie, msza święta o godz. 20.00, rozpoczynamy poświęce-
niem 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: Wielka Sobota od 
godz.12.00 Koło św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Kowali, godz. 13.00 Koło św. Maksymi-
liana Kolbe z Kowali, godz.14.00 Koło bł. Karoliny Kózkówny z Nidy, godz. 15.00 Koło bł. 
Bronisławy z Nidy, godz. 16.00 Koło św. Szarbela z Nidy, godz. 17.00 Koło św. Faustyny  
z Brzezin, godz. 18.00 Koło św. Katarzyny Laboure z Brzezin, godz. 19.00 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.  
▪ W Wielki Poniedziałek rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Jana 
Bosko, którego dokona bp Andrzej Kaleta podczas bierzmowania 24 kwietnia. 
▪ W Wielki Piątek rozpoczynamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia. Wspólnie będziemy się 
modlić codziennie 10 min przed liturgią 
▪ Parafialny Zespół Caritas i Rada Sołecka Brzezin serdecznie zapraszają seniorów w wieku 
70+ na Dzień Seniora, który odbędzie się 4 maja 2019 r. o godz. 15.00 w  świetlicy wiejskiej 
przy fontannie w Brzezinach. Osoby chętne proszone są o zapisywanie się w zakrystii. 

Nowenna do św. Jana Bosko 

Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej 
również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw 
prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie 
samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Ojcze nasz.., św. Janie Bosko - módl się za nami  

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Wielkie wiwaty, życie na szczycie, 5 dni później początek końca nauczania 
Jezusa. Jak myślisz co należy czynić, żeby móc zawsze żyć zgodnie z Jego naukami? 
Smutny jest widok dostojnych księży biskupów czy kardynałów którzy zrobili wiele 
złych rzeczy. Codziennie czytali Ewangelię, codziennie wypowiadali słowa modlitwy, 
może nawet kiedyś zaczynali bycie księdzem od pasji i Ewangelicznego 
zaangażowania, a nie oparli się pokusie.  
- /DZ/ Szczerze? Dla mnie bardziej smutny jest mój grzech i upadki. Bo też mam wiedzę 
religijną, a błądzę. Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. Do końca życia nie będziemy 
wolni od grzechu. Okrzyki „Hosanna” i „Ukrzyżuj”, które możemy usłyszeć w dwóch 
dzisiejszych Ewangeliach przypominają nasze życie. Raz Bóg jest naszym Panem, a za 
chwilę nam przeszkadzają Jego prawa. Jedyna droga to Miłość i pokora. W prawdziwej 
Miłości nie chcemy ranić, w pokorze nie stawiamy siebie wyżej. Tego się uczmy każdego 
dnia i prośmy Pana o łaskę, bo zbawić się możemy tylko Jego Mocą! 
 

Boży człowiek… - bł. Cezary Bus (15 kwietnia) 
Cezary Bus urodził się w Cavaillon, we Francji, w roku 1544. Pro-
wadził życie światowe, jak jego towarzysze. Zapadł jednak na 
ciężką chorobę. To zbliżyło go do Pana Boga. Zaczął myśleć po-
ważniej o życiu i jego celu. Bus rozpoczął studia teologiczne i zo-
stał kapłanem. Był to rok 1582. Cezar wtedy miał 42 lata. Gorliwy 
kapłan przekonał się na sobie, że główną przyczyną obojętności 
religijnej wśród wielu katolików jest ignorancja religijna, posunięta 
zbyt często do religijnego analfabetyzmu. Postanowił więc oddać 
się cały na służbę nauczania prawd wiary zarówno dzieci, jak  
i młodzieży i starszych. Z czasem przyłączyli się do niego współ-
pracownicy. Założył z nimi nową rodzinę zakonną pod nazwą "Ka-
płanów Nauki Chrześcijańskiej". Zwano ich powszechnie doktryna-
riuszami. Powstało równocześnie zgromadzenie sióstr dla naucza-

nia prawd wiary kobiet i dziewcząt. Przybrały nazwę "Sióstr Nauki Chrześcijańskiej". Instytut 
istnieje do dziś, liczy kilkadziesiąt sióstr. Cezary zmarł 15 kwietnia 1607 roku w wieku 63 lat.  

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Problemy te są ściśle związane z kulturą odrzucenia, która dotyka zarówno ludzi wykluczo-
nych jak i przedmiotów, które szybko stają się śmieciami. Zauważmy na przykład, że więk-
szość wytworzonego papieru jest wyrzucana bez recyklingu. Trudno nam uznać, że wzorem 
jest funkcjonowanie naturalnych ekosystemów: rośliny syntetyzują składniki odżywcze, które 
stają się karmą roślinożerców. Te z kolei stają się pokarmem zwierząt mięsożernych, za-
pewniających ilości odpadów organicznych, które dają początek nowej generacji roślin. Na-
tomiast system przemysłowy na końcu cyklu produkcyjnego i konsumpcji nie rozwinął zdol-
ności pochłaniania i ponownego wykorzystywania pozostałości i odpadów. Jeszcze nie uda-
ło się przyjąć zamkniętego systemu produkcji, który zapewniłby zasoby dla wszystkich  
i przyszłych pokoleń, a który wymaga maksymalnego ograniczenia użycia zasobów nieod-
nawialnych, pohamowania konsumpcji, maksymalizacji efektywności wykorzystania i recy-
klingu. Zaradzenie tej kwestii byłoby sposobem przeciwdziałania kulturze odrzucenia, pro-
wadzącej do wyrządzenia szkody całej planecie, ale dostrzegamy, że postęp w tym zakresie 
jest nadal bardzo ograniczony.”                   /fragm.. encykliki Laudato Si papieża Franciszka/ 

Zamyśl się… 
„Ktoś mi powiedział, że tracimy zdolność do tego, 
by kochać; powoli, ale zdecydowanie zapominamy 
bezpośredni język czułości, jej siłę. Wydaje się, że 
słowo „czułość” zostało wykreślone ze słownika. 
Nie może być rewolucji miłości bez rewolucji czuło-
ści"                                            /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Babcia z dziadkiem trafili do raju. 
Piękna pogoda, anioły śpiewają, sło-
neczko świeci. - Sama widzisz - mówi 
dziadek do babci - gdyby nie ten twój 
jogging co ranek, już dawno byśmy tu-
taj byli. 

Coś dla ducha… 
„Bądź połączony” 

„Moja miłość i łaska sprawią, że będziesz napełniony energią potrzebną do twojej duchowej 
podróży. Ale tak łatwo się ode Mnie odłączyć, nieprawdaż? Łatwo jest odczuć, że otrzyma-
łeś wystarczająco dużo siły, aby wejść na chwilę samodzielnie. Pod pewnym względem jest 
to prawda. Faktycznie, niektórzy ludzie w swoim duchowym życiu używają Mnie bardziej ja-
ko baterii do ładowania akumulatora niż jako stałego źródła siły. Czerpią siłę podczas reko-
lekcji czy motywujących nabożeństw. Później odchodzą i powracają dopiero, gdy są puści. 
Bez połączenia ze Mną, przez krótki czas możesz podróżować, korzystając z Mojej siły. Ale 
nie chcę, abyś żył w taki sposób. Tajemnicą obfitego, mocnego życia, jest  bycie ze Mną 
stale połączonym. Zaprojektowałem cię do życia w ten sposób. Dlatego nie używaj Mnie je-
dynie do duchowego doładowania. Bądź połączony.”                                  /Andy Cloninger/ 

 


