
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek13.05 Dzień Powszedni 
1800  + Za zmarłych z rodziny Kowalskich i Więckowskich  
2000  1) + Mariannę, Wincentego Bedlów  
        2) + Andrzeja Znoja od uczestników pogrzebu 
Wtorek14. 05 Święto św. Macieja, apostoła  
1800 1) w int. Szymona i Marii o Boże bł. i potrzebne łaski  
        2) + Janinę Lurzyńską z int. Lurzyńskich i Kitlińskich  
19001) + Stanisława Rozparę, Franciszkę, Henryka, Mariana, Piotra, Stanisława Kowa
skich, Jana Więcławskiego Antoninę, Józefa Kutrysiów z int. Cecylii 
        2) + Zenona Króla z int. uczestników pogrzebu  
Środa 15.05 Dzień Powszedni - RELIKWIE BŁ. ZOFIA CZESKA

1800 1) + Juliana Śmietanę z int. córki  
        2) + Wiesława Januszka z int. syna Łukasza z rodziną   
19001) + Mieczysława (13r. śm.), Irenę, Jerzego Gruszczyńskich z int. rodziny 
        2) + Danutę Ziopaję z int. Czesławy Tetelewskiej 
Czwartek16.05 Święto św. Andrzeja Boboli - RELIKWIE 
1800 1) + Mariannę (r. śm.) i Wincentego Bedlów, Stefanię i Stanisława Ł
      2) + Irenę Nowak z int. rodz. Prędotów  
19001) + Ewelinę Jabczyk (2r. śm.), Mirosława Kozłowskiego, Józefa i Edwarda Brzozów i 
Kazimierza Bałę 
        2) +Janinę Lurzyńską z int. syna z żoną i dziećmi  
Piątek17.05 Dzień Powszedni  
1800+ Jadwigę, Stanisława i zmarłych z rodziny Kijów  
1900  W 10r. ślubu Ewy i Marcina Znój z int. rodziców i rodzeństwa 
Sobota18.05 Dzień Powszedni  - RELIKWIE ŚW. STANISŁAW PAPCZYŃSKI

1400 I Komunia Święta 
1600Ślub: Patrycja Stachura i Arkadiusz Kucab  
1800W 5r. ur. Amelii i 7r. ur. Bartłomieja Kowalskich o zdrowie i Boże bł. 
1900 + Stefana Gubałę, Edwarda Śmietanę, Łukasza Stachurę i Marcina Sołtysa z int. córki 
Aliny z rodziną  
Niedziela 19.05 Piąta Niedziela Wielkanocna  
800 + Jana, Helenę, Józefa, Mieczysława Raczyńskich  
10001) Msza Św. za Parafię 
2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1200+ Kazimierza Mazura, Ludwikę, Władysława, Jana, Józefa Cudzików, Danutę Wł
darczyk i zm. z r. Mazurów  
1600 + Krystynę (r. śm), Bolesława, Bożenę, Irenę Parkita, Kazimierza Barana, dziadków 
Pawlików i zm. w czyśćcu cierpiących  

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com
 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. 
Nidy, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

 

, Henryka, Mariana, Piotra, Stanisława Kowal-
ów z int. Cecylii  

BŁ. ZOFIA CZESKA 

Irenę, Jerzego Gruszczyńskich z int. rodziny  

1) + Mariannę (r. śm.) i Wincentego Bedlów, Stefanię i Stanisława Łobodów 

Mirosława Kozłowskiego, Józefa i Edwarda Brzozów i 

W 10r. ślubu Ewy i Marcina Znój z int. rodziców i rodzeństwa  
RELIKWIE ŚW. STANISŁAW PAPCZYŃSKI 

W 5r. ur. Amelii i 7r. ur. Bartłomieja Kowalskich o zdrowie i Boże bł.  
+ Stefana Gubałę, Edwarda Śmietanę, Łukasza Stachurę i Marcina Sołtysa z int. córki 

+ Kazimierza Mazura, Ludwikę, Władysława, Jana, Józefa Cudzików, Danutę Wło-

Bolesława, Bożenę, Irenę Parkita, Kazimierza Barana, dziadków 

026 Morawica 
mail: parafia.brzeziny@gmail.com 

N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

 

 

IVNiedzielaWielkanocna
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O Panie Tyś moim Pasterzem
    tak dobrym, że nic mi nie braknie

    do źródeł wód żywych mnie wiedziesz
    prostymi ścieżkami prowadzisz.

 
 
 

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Andrzeja Znoja z 
 

 

 

Wielkanocna 
 (546) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:Dz 13, 14. 43-52 
Ap 7, 9. 14b-17 
Ewangelia:J 10, 27-30 
Jezus powiedział:«Moje 
owce słuchają mego gło-
su, a Ja znam je. Idą one 
za Mną, a Ja daję im ży-
cie wieczne. Nie zginą na 
wieki i nikt nie wyrwie ich 
z mojej ręki. Ojciec mój, 
który Mi je dał, jest więk-
szy od wszystkich. I nikt 
nie może ich wyrwać z 
ręki mego Ojca. Ja i Oj-
ciec jedno jesteśmy». 

Kazanie espresso… 
To jest źródło radości. Na-
leżeć do Jezusa to należeć 
do Jego Ojca. Żadne potę-
gi świata nie są w stanie 
wyrwać człowieka z rąk 
Boga. W nich jest zawsze 
bezpieczny. Tylko sam 
człowiek dobrowolnie może 
uciec z tych rąk. Zło o tym 
wie i wciąż kusi, by czło-
wiek się na to zdecydował. 
Zło nie wyrwie, ale może 
skusić. /ks. E. Staniek/ 

O Panie Tyś moim Pasterzem 
tak dobrym, że nic mi nie braknie 

do źródeł wód żywych mnie wiedziesz 
prostymi ścieżkami prowadzisz. 



A w parafii… 
▪ Dziś Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do K
płaństwa. Zachęcamy do proszenia Pana, by zrodził w sercach młodych pragnienie pracy 
w Jego winnicy. 
▪ Dziś po mszy świętej o godz. 16.00 w naszym kościele odbędzie się „Wieczór Pieśni M
ryjnych”. Serdecznie zapraszamy, by wspólnie z artystami z okolicy chwalić Najświętszą 
Panienkę. 
▪ Trwa miesiąc maryjny, zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych.
▪ W sobotę 18 maja w naszej parafii odbędzie się I Komunia Święta. 
▪ Za tydzień, w niedzielę 19 maja do naszej świątyni zostaną wprowadzone relikwie św. 
Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Są oni patronami dzieł miłosierdzia w Kości
le. Z tej okazji odbędzie się zbiórka pieniędzy na budowę pierwszego hospicjum dziecięc
go w Wilnie. Jego dyrektorem jest s. Michaela Rak, która gościła kilka lat temu w naszej p
rafii. Niech będzie to okazja do przełożenia a praktykę życia nowych patronów.
▪W sobotę, 4 maja w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach odbył się II Dzień Seniora. Organiz
torami spotkania był Parafialny Zespół Caritas im. Bernardyny Jabłońskie w Brzezinach 
i Rada Sołecka Brzezin. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 seniorów 70+ z Parafii Brzez
ny.Uroczystość rozpoczęli Prezes PZC Aneta Łyżwa i Sołtys Brzezin Ryszard Znój, którzy 
powitali przybyłe osoby. Gośćmi specjalnymi był Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian 
Buras i ks. kanonik Józef Knap – proboszcz Parafii Brzeziny, którzy podziękowali seniorom 
za ich wieloletnią pracę kształtującą młodsze pokolenia, a także za ogromne zaangażow
nie w krzewienie wartości chrześcijańskich.Zgromadzeni seniorzy zostali poczęstowani ci
płym posiłkiem, słodkimi ciastami i licznymi przystawkami, które zostały przygotowane przez 
wolontariuszy PZC w Brzezinach. Spotkanie uświetniła część artystyczna Kabaretu Jeszcze 
nie Starszych Panów z Morawicy, występ solowy Pani Renaty Posłowskiej 
a także loteria fantowa. Dalsza część spotkania przebiegła w atmosferze wspólnego śpi
wania znanych piosenek biesiadnych przy dźwiękach akordeonu, na którym grał Pan A
drzej Wieczorek z Brzezin. Goście mieli także czas na luźne rozmowy przy her
kach, w których dominowały wspomnienia i życzenia kolejnego spotkania się w tym samym 
miejscu za rok.Mamy nadzieję, że Dzień Seniora na stałe wpisze się w kalendarz spotkań 
Parafii Brzeziny. Z roku na rok seniorzy dowodzą, że choć starsi wiekie
duchem i chętnie uczestniczą w organizowanym spotkaniu. 
▪W poniedziałek 13 maja zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o godz. 20.00
▪  W tym tygodniu wspomnienie bł. Zofii Czeskiej (15 maja), św. Andrzeja Boboli (
i św. Stanisława Papczyńskiego (18 maja). Zapraszamy na msze z uczczeniem relikwii.
▪ W piątek zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 18.00
▪Dziś niedziela gospodarcza. 

O anielskim miłosierdziu 

Jakiś czas temu do hospicjum przyszła mama, która za rękę t
chłopczyka. Patrząc mi w oczy, powiedział: „Mam raka. Pomożesz mi?”, i zaczął płakać. 
Wzięłam go na kolana, przytuliłam i też płakałam. Obiecałam: „Pomogę ci” 
s. Michaela Rak.Most do Nieba wziął się z tej prośby. I gorącego pragnienia, by miłosierdzie 
rozlało się z Wilna na całą Litwę, a przecież Wilno, to miejsce, gdzie Jezus objawił s. 
Faustynie posłanie miłosierdzia.Prowadzone przez s. Michaelę hospicjum 
w Wilnie opiekuje się ponad 250 pacjentami rocznie, jednak może prz
dorosłych. Co roku z powodu nieuleczalnych chorób umiera na Litwie ponad 120 dzieci. Dla 
większości rodzin oznacza to samotną batalię o ostatnie chwile swoich skarbów. Czas to 
zmienić. Umierające dzieci nie mają swojego miejsca, gdzie mogą sp
godnych warunkach i przyjaznym otoczeniu. Dlatego s. Michaela podjęła się budowy Mostu 
do Nieba – Hospicjum Dziecięcego. Koszt budowy to 5.000.000 złotych. Jest to ogromne 
wyzwanie, ale także wezwanie do ufności Jezusowi, że On prowadzi to dzieło.
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Jakiś czas temu do hospicjum przyszła mama, która za rękę trzymała słabiutkiego 
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pragnienia, by miłosierdzie 
rozlało się z Wilna na całą Litwę, a przecież Wilno, to miejsce, gdzie Jezus objawił s. 
Faustynie posłanie miłosierdzia.Prowadzone przez s. Michaelę hospicjum  
w Wilnie opiekuje się ponad 250 pacjentami rocznie, jednak może przyjmować tylko 
dorosłych. Co roku z powodu nieuleczalnych chorób umiera na Litwie ponad 120 dzieci. Dla 
większości rodzin oznacza to samotną batalię o ostatnie chwile swoich skarbów. Czas to 

dzieci nie mają swojego miejsca, gdzie mogą spędzić ostatnie dni w 
s. Michaela podjęła się budowy Mostu 

. Koszt budowy to 5.000.000 złotych. Jest to ogromne 
i to dzieło. Pomożesz? 

Boży człowiek… - bł. Antonia Mesina

jąc swemu prześladowcy. Uroczysty pogrzeb Antonii stał się pierwszym aktem czci, oddanej 
jej przez wszystkich mieszkańców parafii.Do grona błogosławionych
św. Jan Paweł II w dniu 4 października 1987 roku.

Zamyśl się… 
„Módlmy się szczególnie za 
tych, którzy nie mają pracy; to 
światowa tragedia naszych cza-
sów”             /papież Franciszek/ 

Czy wiesz, że.
Najstarsza na świecie 
znajduje się w klasztorze Św. Katarzyny na górze Synaj. 
Złożona ją między 548 a 565 rokiem. UNESCO ogłosiło 
klasztor Światowym Dziedzictwem.

Uśmiech 
Do szkoły sióstr przyjeżdża biskup na wizytację. Jak zwykle zadaje 
nia. Na pytanie: co to jest małżeństwo, uczennica odpowiada: 
niekonieczny, ale wielce pożyteczny. Gdy zdarzy się okazja, należy go przyjąć.Prefekt pr
buje ją poprawić:- Ty mówisz o sakramencie chorych, nie o ma
to biskup z uśmiechem:- Nie poprawiajcie jej, księże. Z pewnością z niego skorzysta, gdy 
zdarzy się okazja. 

Coś dla ducha… 
„Bądź przemieniony

Nie potrafisz osiągnąć przemiany. Nie potrafisz wybrać jedynie dobra i żyć z 
dobre uczynki zmienią cię w dobrego człowieka. Potrzebujesz Mojego odkupienia i prz
miany wewnętrznej. Kiedy będziesz odkupiony, twoje działania zaczną objawiać nowego 
człowieka. Próba dodania dobrych uczynków do życia nieodkupionego jest jak 
wania znakomitego dania z tuńczyka z puszki. Nieważne, jak wykwintnych przypraw i egz
tycznych technik użyjesz, na koniec powstanie danie smakujące jak puszkowany tuńczyk 
z wykwintnymi przyprawami. Jeśli chcesz zmienić smak potrawy, musisz zmien
stawowy składnik. Jeżeli poddasz Mi swoje serce i umysł, odnowię je. Wówczas wszystko, 
co robisz, będzie miało smak nowego życia. Nie próbuj przemienić się sam przez dobre 
uczynki; bądź przemieniony przez odnowione serca i umysłu. /Andy Cloninge

 

bł. Antonia Mesina(17 maja) 
Antonia przyszła na świat 21 czerwca 1919 roku 
w Orgosolo, w pobliżu Nuoro, na Sardynii. Była 
drugim z dziesięciorga dzieci skromnego pra-
cownika lokalnej administracji. Jej dzieciństwo 
wypełnione było pokorną służbą, ubóstwem  
i modlitwą. Bóg już w pierwszych latach jej życia 
przygotowywał dziewczynkę na przyjęcie łaski 
męczeństwa. Swym dziecięcym sercem gorąco 
służyła rodzicom i Bogu.Nie znamy zbyt wielu 
faktów z jej życia. W latach szkolnych zaanga-
żowała się w działalność Akcji Katolickiej. Już 
wtedy bezgranicznie chciała służyć potrzebują-
cym i ubogim. Jej życie rozpoczęło się zaraz po 
wielkiej burzy I wojny światowej. Pozostało po 
nim świadectwo dziewiczej miłości do Boga  
i Matki Przenajświętszej. W ciszy radości, na 
uboczu, przyszła na świat. W ciszy cierpienia, 
na uboczu, odeszła do nieba. Był dzień 17 maja 
1935 roku w Orgosolo. Zakończyła życie ziem-
skie w wieku 16 lat, gdy podczas zbierania chru-
stu, w lesie, została zamordowana przez chcą-
cego ją zgwałcić młodzieńca. Umarła, wybacza-

czysty pogrzeb Antonii stał się pierwszym aktem czci, oddanej 
kańców parafii.Do grona błogosławionych wprowadził ją papież 

św. Jan Paweł II w dniu 4 października 1987 roku. 

Czy wiesz, że... 
Najstarsza na świecie działająca nieprzerwanie biblioteka 
znajduje się w klasztorze Św. Katarzyny na górze Synaj. 
Złożona ją między 548 a 565 rokiem. UNESCO ogłosiło 
klasztor Światowym Dziedzictwem. 

Do szkoły sióstr przyjeżdża biskup na wizytację. Jak zwykle zadaje uczennicom różne pyta-
nia. Na pytanie: co to jest małżeństwo, uczennica odpowiada: - Sakrament do zbawienia 
niekonieczny, ale wielce pożyteczny. Gdy zdarzy się okazja, należy go przyjąć.Prefekt pró-

Ty mówisz o sakramencie chorych, nie o małżeństwie, pomyliło ci się.Na 
Nie poprawiajcie jej, księże. Z pewnością z niego skorzysta, gdy 

Bądź przemieniony” 

Nie potrafisz osiągnąć przemiany. Nie potrafisz wybrać jedynie dobra i żyć z nadzieją, że 
dobre uczynki zmienią cię w dobrego człowieka. Potrzebujesz Mojego odkupienia i prze-
miany wewnętrznej. Kiedy będziesz odkupiony, twoje działania zaczną objawiać nowego 
człowieka. Próba dodania dobrych uczynków do życia nieodkupionego jest jak próba goto-
wania znakomitego dania z tuńczyka z puszki. Nieważne, jak wykwintnych przypraw i egzo-
tycznych technik użyjesz, na koniec powstanie danie smakujące jak puszkowany tuńczyk  
z wykwintnymi przyprawami. Jeśli chcesz zmienić smak potrawy, musisz zmieniać jej pod-
stawowy składnik. Jeżeli poddasz Mi swoje serce i umysł, odnowię je. Wówczas wszystko, 
co robisz, będzie miało smak nowego życia. Nie próbuj przemienić się sam przez dobre 
uczynki; bądź przemieniony przez odnowione serca i umysłu. /Andy Cloninger/ 


