
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 06.05 Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba 
1800  + Marię, Władysława Kruków, Krystynę Tabor z int. Kołkowej  
1900  + Anielę i Władysława Wojdów  
Wtorek 07.05 Dzień Powszedni 
1800 1) + Józefę Nowak, ks. Edwarda Nowaka, Stefana, Mariana Nowaków, Mariusza, Pio-
tra, Eugeniusza, Janinę Prędotów i za dusze w czyśćcu cierpiące z int. rodziny 
        2) + Wiesława Januszka z int. Kubickich   
1900 1) + Danutę Włodarczyk (2 r. śm.) z int. męża  2) + Irenę Nowak z int. uczes. pogrz. 
Środa  08.05 Uroczystość św. Stanisława, biskupa  
1800  1) + Stanisława Jędrochę, Zofię Pobocha i zm. z r.  Jędrochów i Wiejasów;  2) + Jani-
nę Lisowską i zm. z r. Czwartosów  i Szałasów, Bartosza, Mariannę, Bogusława Dzie-
więckich, Kazimierę, Stefana Szałasów, Rozalię, Tadeusza Domagałów z int. Barbary Sza-
łas; 3) + Stanisława Kaczora, Krzysztofa Taracha, dziadków Jędrochów, Kaczorów i Ka-
zimierę Stokowiec; 4) + Zofię, Jana, Annę Więckowskich, Józefę, Władysława Kasperka;   
5) + Henryka, Stefanię, Stanisława Kowalskich, Anielę, Józefa, Edwarda Malickich, Janinę 
Kozak z int. rodziny Kozaków; 6) + Mariannę, Władysława i zm. z r. Śmietanów, Anto-
niego, Mariannę Śmietanów; 7) + Władysława Litwina (24 r. śm.); 8) + Jadwigę Woźniak 
z int. Czesławy Tetelewskiej; 9) + Stanisławę Wieczorek z int. sąsiadów Krystyny  
i Witolda; 10) + Mariannę, Genowefę, Andrzeja, Władysława, Janinę, Mariana Ślusarczy-
ków, Katarzynę Wójcik; 11) + Mariana Szota i zm. z r. Wieczorków; 12) + Janinę i Stani-
sława Tkacza, Annę, Stanisława i Mieczysława Wojcieszyńskich; 13) + Józefa, Roberta, 
Annę, Stanisława Krawczyk, Jana, Genowefę Korba; 14) + Genowefę, Leona, Kazimierza, 
Stanisława, Tadeusza Baranów i zm. z r. Tkaczów; 15) w 18 r. urodzin Marii o zdrowie i 
Boże bł. dla jubilatki i całej rodziny; 16) + Stanisława, Józefę, Juliana, Anielę Misior z int 
rodziny; 17) + Stanisława, Jana, Antoniego i zm z r. Lachów; 18) w 8- r. urodzin Barbary o 
zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski na dalsze lata 
Czwartek 09.05 Dzień Powszedni 
1800  + Jana, Annę, Janinę, Józefa, Anielę i Helenę Krąż z int. r. Lach  
1900 + Leszka Kurtka, Stanisława, Genowefę, Bogusława, Piotra Zawadzkich, Genowefę, 
Stanisława Habik i Halinę Woś  
Piątek 10.05 Dzień Powszedni  
1800 1) O Boże bł. w pracy kapłańskiej i zakonnej z int. siostry  
        2) + Edwarda Bugajskiego z int. właścicieli firmy z Bilczy  
1900 1) + Zygmunta Gila          2) + Irenę Nowak z int. wnuczki Basi z rodziną  
Sobota 11.05 Dzień Powszedni   
1800  + Stanisławę, Zofię, Władysława, Tadeusza Malickich, Irenę i Edwarda Golów z int. 
Kubickich  
1900   + Genowefę Pietszczyk (r. śm.)  
Niedziela 12.05 Czwarta Niedziela Wielkanocna  
800   + Kazimierę i Edwarda Metryków 
1000  + Stanisława, Genowefę Socha, Wiktora Kowalskiego, Stanisława, Mariannę Ornal  
i Magdalenę Woźniak   
1200  w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św.   1600  Msza Święta za Parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Dz 5, 27b-32. 40b-41   /  Ap 5, 11-14  
Ewangelia:  J 21, 1-14 
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. 
A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, 
Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilej-
skiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni  
z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: 
«Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my  
z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy 
nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na 
brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był 
Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do 
jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do 
nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi,  
a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa 
ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Pio-
tra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» 
Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przyw-
dział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie 
nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali 
uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć  
z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko 
około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli roz-
łożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. 
Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które 
teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr  
i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 
stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości 
sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodź-
cie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się 
zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że 
to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im 
– podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się 
uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

  
 

Święta Maryjo,  
Królowo naszych codziennych spraw 

 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Zenona Króla z Brze-
zin, Teresę Stachurę z Kowali, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 



A w parafii… 
▪ 8 maja uroczystość św. Stanisława Biskupa, patrona Polski. Zapraszamy na msze  
z uczczeniem relikwii. 
▪ W niedzielę 19 maja odbędzie się wprowadzenie relikwii św. Wincentego a Paulo i św. Lu-
dwiki de Marillac. Zachęcamy do modlitwy nowenną przed tą uroczystością od piątku 10 
maja. 
▪ Trwa maj, miesiąc maryjny. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach ku czci Matki Bożej. 
Zachęcamy także do modlitwy przy kapliczkach. 
▪ Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, Rada Sołecka w Brzezinach oraz Samo-
rządowe Centrum Kultury w Morawicy zapraszają na "WIECZÓR PIEŚNI MARYJNYCH" 
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, który odbędzie się w niedzielę 12 ma-
ja 2019 roku o godz. 17.00 (po mszy św. o godz. 16.00) w Kościele w Brzezinach. W pro-
gramie przewidziano występy 11 chórów i zespołów. 
▪  Dziękujemy osobom zaangażowanym przy rozbieraniu dekoracji po świętach w kościele 
za podjęte prace porządkowe. 
▪ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że termin składania wnio-
sków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 r. upływa 15 maja. 

Nowenna do św. Wincentego i Ludwiki 
Panie, pozwól mi być dobrym przyjacielem wszystkich ludzi; pozwól mi ofiarować ufność 
temu, kto cierpi i żali się, temu, kto z dala od Ciebie szuka oświecenia, temu, kto nie wie, jak 
zacząć, temu, kto chce się zwierzyć i nie ma do tego sił. 
Panie, pomóż mi, abym nie minął nikogo z obojętną twarzą z zamkniętym sercem pospiesz-
nym krokiem. Panie, daj, bym natychmiast dostrzegł, kto stoi u mego boku, kto smuci się 
bezradny, kto cierpi i to ukrywa, kto jest samotny. Panie, podaruj mi delikatność, która otwie-
ra serca; uwolnij mnie od egoizmu, abym Ci służył, abym Cię miłował, abym Cię słuchał,  
w każdym człowieku, którego pozwolisz mi spotkać. 
Św. Wincenty a Paulo i św. Ludwiko de Mariilac, patronowie dzień miłosierdzia módlcie się 
za nami! 

Czy wiesz, że… 
„Pierwsi papieże najprawdopodobniej nosili strój podobny do tych, jaki nosili inni ludzie. Po-
cząwszy jednak od czasów, gdy Kościół zaczął posiadać większą władzę i przywileje, praw-
dopodobnie również papieski strój zaczął przybierać na bogactwie i powadze. W średnio-
wieczu duchowni zaczęli nosić stroje typowe dla elity oraz przedstawicieli uniwersytetów - 
sutanny mają właśnie źródła polityczne i akademickie. Dotyczyło to zapewne również papie-
ży. Aż do XIII w. nie opisano w formalny sposób koloru strojów kościelnych. Dopiero na So-
borze Laterańskim w 1215 r. zarezerwowano dla biskupów kolory czerwony i zielony, pozo-
stawiając niższemu duchowieństwu bardziej standardowe barwy: biały, czarny i fioletowy. 
Choć powszechnie uważa się, że biała sutanna stała się standardowym strojem papieża In-
nocentego V, który został wybrany w 1276 r., to nie jest to zgodne z prawdą - podobnie jak 
w przypadku papieża Piusa V (zm. 1572 r.). Obaj byli przedstawicielami zakonu założonego 
przez św. Dominika - zakonu kaznodziejów, dla którego typowy był właśnie biały habit. 
Prawda jest jednak nieco inna. Pod koniec XIII wieku udało się skodyfikować przepisy doty-
czące stroju nowo wybranych papieży. W dokumentach dotyczących rytuałów autorstwa 
Agostino Piccolomini oraz Johannesa Burcharta - papieskich mistrzów ceremonii - wskaza-
no, że papież powinien nosić lnianą, białą szatę (ewentualnie z innego sukna, w razie po-
trzeby) oraz czerwony płaszcz (w kolorze tradycyjnego stroju przeznaczonego dla kardyna-
łów), zachowując jedynie elementy stroju zakonnego, jeśli tylko do niego należał. To naj-
prawdopodobniej dzięki tym przepisom papieże zaczęli ubierać się na biało, choć nieko-
niecznie początkowo była to sutanna, która weszła do użytku dopiero w XVI wieku.”  

/za: deon.pl/ 

Boży człowiek… - bł. Jeremiasz z Wołoszczyzny (9 maja) 
Jon (Jan) Kostist urodził się 29 czerwca 1556 r. w Tzazo, maleńkiej miejscowości mołdaw-
skiej. Przez matkę miał kontakt z włoskimi franciszkanami, którzy pracowali w księstwie. Ja-
kiś czas przebywał potem w Alba Iulia. Następnie z lekarzem Lo Jacome wyjechał do Bari. 
W roku 1578 wstąpił w Neapolu do kapucynów, przyjmując imię proroka - znany jest jako 
Jeremiasz z Wołoszczyzny (de Valachia). Przez czterdzieści lat był bratem-laikiem i wyko-
nywał najskromniejsze zajęcia. Równocześnie budował wszystkich pokorą, pogodą ducha, 
dobrocią, uczynnością. Przypisywano mu dar czynienia cudów. Zmarł 5 marca 1625 r.  
w Neapolu. Bez zwłoki otoczyła go cześć wiernych, ale proces beatyfikacyjny, rozpoczęty 
niemal zaraz po śmierci, poszedł z czasem w zapomnienie. Dopiero 30 października 1983 r. 
beatyfikował go św. Jan Paweł II. Relikwie Jeremiasza z Wołoszczyzny znajdują się w Ne-
apolu, w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ A co oznacza słowo Caritas? Dlaczego największa organizacja charytatywna  
w Kościele Rzymskokatolickim nosi taką nazwę?  
- /DZ/ Słowo Caritas pochodzi z języka łacińskiego i oznacza jedną z trzech cnót teologicz-
nych –miłość. Jest nawet tłumaczona jako czynna miłość bliźniego wypływająca z miłości do 
Boga. Dlaczego akurat ta nazwa? Uważam, że dla podkreślenia, że pomoc Kościoła nie ma 
charakteru zwykłej filantropii, czyli przekazywania dóbr materialnych czy finansowych po-
trzebującym. Kościół jest powołany do służby miłosierdzia wynikającej właśnie z miło-
ści/caritas. Kościół to znaczy ja, Ty, każdy wierny, kapłan, biskupX Warto się zastanowić 
jak sam realizuję tą misję? Caritas powstała po to, by pomagać w sposób bardziej zorgani-
zowany. W Polsce w każdej diecezji jest osobna Caritas, dodatkowo funkcjonuje także Cari-
tas Polska zajmująca się pomocą zagraniczną i koordynacją ogólnopolskich akcji. Caritas 
jest organizacją kościelną podejmująca bardzo różne formy pomocy. Najbardziej znane to 
pomoc żywnościowa i organizacja kolonii. W diecezji kieleckiej Caritas prowadzi także ok. 
80 placówek: hospicja, DPS-y, ŚDS-y, Warsztaty Terapii Zajęciowej, świetlice, przedszkole, 
ośrodki dla osób bezdomnych, uzależnionych itd. To jest olbrzymie dzieło. Oprócz tego an-
gażuje wielu wolontariuszy, np. w parafiach. Taką grupą jest nasz Parafialny Zespół Caritas, 
który na prośbę księdza proboszcza powołał dyrektor Caritas diecezjalnej, by w swoim śro-
dowisku była dłońmi Miłosiernego Boga dla potrzebujących. 

Zamyśl się… 
„Musiałem się jeszcze nauczyć, że wszystkie re-
lacje międzyludzkie kończą się cierpieniem - oto 
cena, jakiej nasza niedoskonałość pozwoliła Sza-
tanowi zażądać za nasze prawo do miłości".  
                                              /Clive Staples Lewis/ 

Uśmiech 
- Co mam dziś robić, panie majster? - 
pyta uczeń mechanika w warsztacie 
samochodowym. - Dziś przećwiczysz 
znaczące kręcenie głową przy otwiera-
niu maski samochodu. 

Coś dla ducha… 
„Przekleństwo pumy” 

„Pewnego razu człowiek wybudował piękny dom. Jednego dnia, spacerując po otaczającym 
dom lesie, znalazł porzuconą przez matkę małą pumę. Była milutka jak domowe kocię, więc 
wziął ją do domu i postanowił zatrzymać do czasu, aż trochę podrośnie. Gdy puma rosła, 
czasami podczas zabawy zadrapała i zraniła człowieka. Człowiek wiedział, że powinien po-
zwolić jej odejść, ale zdążył się już do niej bardzo przywiązać. Wkrótce puma stała się tak 
wielka i agresywna, że niszczyła dom i raniła tego mężczyznę. gdy zadzwonił do zoo z 
prośbą o pomoc w wywiezieniu swojej „ulubienicy”, nad niczym już kompletnie nie panował. 
Synu, tak właśnie jest z notorycznym grzechem. Zaczyna się jak milutka ciekawostka, a z 
czasem staje się prawdziwym problemem, niszczy twoje życie. Dlatego nie sięgaj po te cie-
kawostki. A jeżeli już jakąś zaprosiłeś, wezwij pomoc do wywiezienia jej.”  /Andy Cloninger/ 

 


