
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 20.05  Dzień Powszedni  
1800 

 + Stanisława, Mariannę, Zdzisława Skrzypków 

1900 
 + Tadeusz (10 r. śm), Wiesława Piotrowskiego (16 r. śm) 

Wtorek 21.05 Dzień Powszedni  
1800 

 1) + Zenona Króla od kolegów i koleżanek córki Małgorzaty z KFP Białogon  

         2) + Stanisława Jaszczyka, Stefanię, Jana, Tadeusza Kruk      

1900 
 1) o Boże bł. dla ks. Dariusza i o. Jakuba Zawadzkiego i księży pracujących w naszej 

Parafii 

         2) w 1 r. ślubu Andżeliki i Pawła Gruszczyńskich i ich syna Aleksandra z int. rodzi-

ców i rodziny 

Środa 22.05
  
Dzień Powszedni 

1800 
 1) + Zofię Woźniczko (r. śm), Jana i Zofię Woźniczko 

         2) + Andrzeja Znoja z int. rodzeństwa stryjecznego z rodzinami  

1900 
 1) + Zdzisława Metrykę z int. żony z dziećmi 

         2) + Teresę Stachurę z int. uczestników pogrzebu 
 
Czwartek 23.05  Dzień Powszedni 

 

1800 
 1) + Zofię Więckowską 

         2) + Zenona Króla z int. córki Małgorzaty z mężem 

1900 
 + Edwarda Brzozę z int. wnuczki Katarzyny 

Piątek 24.05 Dzień Powszedni     
1800 

 + Edwarda Machulskiego (r. śm) 

1900 
 + Andrzeja Znoja z int. brata Józefa

  
 

Sobota 25.05 Dzień Powszedni  
1800 

 + Cecylię, Henryka Kmiecików, Genowefę, Edwarda Tworków i Annę Giemzę 

1900 
 + Stanisława Burasa (r. śm), Genowefę Buras 

Niedziela 26.05 VI Niedziela Wielkanocna  
800

 + Tomasza, Adama, Mariannę, Mariana Kubickich, Edwarda, Genowefę Władyszew-

skich  

1000 
 1) + Irenę Kij (r. śm) 

         2) w 7 rocznicę święceń kapł. ks. Dariusza Węgrzyna z int. rodziców i rodzeństwa 

         3) o zdrowie dla Pauliny Mazur 

1200 
 1) Chrzty: Nikodem i Nikola Sylwar 

         2) w 55 rocznicę powstania KGW jako zespół obrzędowy 

1600 
  + Katarzynę Kruk z int. córki 

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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 V Niedziela Wielkanocna 
19 maja 2019 r. Nr 25 (547) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Dz 14, 21b-27  / Ap 21, 1-5a 
Ewangelia: J 13, 31-33a. 34-35 
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz 
otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim oto-
czony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą oto-
czy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wza-
jemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali». 

Kazanie espresso… 
Kochające się małżeństwo, kochająca się rodzina, prawdziwi przyjaciele - oto środowisko 
miłości wzajemnej. Dziwne, że wspólnoty religijne rzadko kiedy są zbudowane na tej miło-
ści. Dlatego tak mało powołań, tak słabe światło ich przynależności do Chrystusa. Miłość 
wzajemna jest głównym narzędziem głoszenia Ewangelii.                               /ks. E. Staniek/ 

Św. Wincenty a Paulo 
i Św. Ludwiko de Marillac  

módlcie się za nami 
 
 

 

Extra… 
× 19.05 -  Dzień Dobrych Uczynków 
× 23.05 -  Światowy Dzień Żółwia 



A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii wprowadzenie relikwii św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Maril-
lac, patronów dzieł miłosierdzia. Dokonuje tego s. Sylwia Węgrzyn, pochodząca z naszej 
parafii. Niech nowi patronowie otwierają nasze oczy i serca na potrzebujących. W związku  
z tą uroczystością odbywa się dziś także w parafii zbiórka pieniędzy na budowę hospicjum 
dziecięcego w Wilnie. 
▪ Trwa miesiąc maj, zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. 
▪ Za tydzień, w niedzielę na pl. Ks. Augusta Żołątkowskiego odbędzie się festyn rodzinny 
organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Start o godz. 14.00.  
W programie: występy przedszkolaków, VII Turniej Sołtysów, o 16 start 10. Biegu o Laur 
Brzezin, o 17 występ Kabaretu Jeszcze nie Starszych Panów, atrakcje dla dzieci, sprzedaż 
ciast i zbiórka pieniędzy na akcję charytatywną. ZAPRASZAMY! 
▪ Szanowni Państwo niedawno poznaliśmy Paulinę. Paulina to mama 3-letniego Oskara. 
Świętując Dzień Mamy, otrzymała wyniki badań. W tym dniu okazało się, że Paulina musi 
zmierzyć się ze złośliwym rakiem nerki – obecnie siódmym najczęściej występującym nowo-
tworem. Od tego czasu rozpaczliwie walczy o życie. Jedynym ratunkiem dla niej jest terapia 
immunologiczna lekiem Cabometyx (czytaj kabometyks). Niestety terapia w przypadku Pau-
liny, nie jest refundowana, a jej miesięczny koszt wynosi około 35 tys. złotych. Paulina musi 
rozpocząć leczenie, bo czekanie może ją zabić. Jej szansa na zdrowie kosztuje prawie 200 
tysięcy złotych - tyle wyniesie sześciomiesięczna terapia. Paulina musi ją rozpocząć na-
tychmiast, jednak, by tak się stało - trzeba zabezpieczyć środki na pokrycie całej terapii. 
Mama Oskara chce żyć i cieszyć się macierzyństwem. Pozwólmy jej na to i pomóżmy w ze-
braniu niezbędnej kwoty. Na rzecz Pauliny prowadzone są zbiórki w kościołach na terenie 
naszej diecezji, ponadto nasi wolontariusze będą odwiedzać Wasze domy, w ciągu najbliż-
szych dwóch tygodni. Założone zostały również zbiórki w mediach społecznościowych. 
Wpłaty można dokonać też tradycyjnie, poprzez dokonywanie przelewów. Nasze puszki są 
wystawione w wielu miejscach na terenie województwa świętokrzyskiego. Spotkać nas 
można na wielu imprezach plenerowych. Wszystkie informacje można znaleźć pod hasłem 
„Nie pozwólmy rakowi zabrać mamy Oskarowi”. Zbiórka pieniędzy na rzecz pani Pauliny  
w naszej parafii będzie zorganizowana w dniach 25-26 maja. 

Czy wiesz, że... 
1) Pius IX był pierwszym papieżem, który podróżował pociągiem. Zrobiono dla niego spe-
cjalny papieski wagon. 
2) Innocenty XII (1691-1700) był ostatnim papieżem z zarostem. 
3) Na początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II zlecił wybudowanie basenu w papieskiej 
letniej rezydencji w Castel Gandolfo. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Dzisiaj wprowadzane są relikwie Św. Wincentego a Paulo i Św. Ludwiki de 
Marillac. Świętych którzy znali się za życia. Św. Wincenty znał również Św. Franciszka 
Salezego który powiedział o nim, że: „Będzie najświętszym księdzem swoich czasów” 
Takich przypadków jest pełno w kościele - Świętych którzy się spotykali za życia. Jak 
sądzisz czy to przypadek?  
- /DZ/ Nieraz już o tym myślałem. Nawet patrząc na polskich świętych i błogosławionych, to 
były pewne okresy, gdzie było „duże natężenie świętości” i Ci ludzie się znali. To jest 
niezwykłe. Nie sądzę, że to jest przypadek. Chyba św. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że 
„święci przyciągają świętych”. I tak to też widzę. Człowiek święty, to taki, który widzi więcej  
i świadomie zbliża się do Boga każdego dnia. Staje się także bardziej wrażliwy na piękno, 
także to, które jest w drugim człowieku. Święci rozpoznają świętych, bo łączy ich ta sama 
pasja Miłości. Nasza parafia ma to szczęście, że ma tylu patronów. Niech oni nas 
przyciągają. Niech nie będą dla nas tylko nazwiskami, ale staną się przyjaciółmi. 

Boży człowiek… - św. Leoncjusz z Rostowa (23 maja) 
Leoncjusz urodził się w Kijowie prawdopodobnie około roku 1016, w rodzinie greckiej. Za-
mieszkał w Ławrze Pieczerskiej (pierwszy klasztor na Rusi, założony w jaskiniach nad 
Dnieprem w połowie XI w. przez mnicha Antoniego Kijowsko-Pieczerskiego i Teodozjusza 
Pieczerskiego; życie monastyczne mnisi prawosławni prowadzą w tym miejscu do dzisiaj;  
w 1990 r. obiekt - przez wieki znacznie rozbudowany - został wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO). Leoncjusz złożył śluby zakonne w Konstantynopolu. Około roku 
1051 powołany został na biskupa do Rostowa nad Donem - był pierwszym mnichem Mona-
steru Kijowsko-Pieczerskiego, który otrzymał tę godność. Wkrótce poganie wygnali go z ka-
tedry rostowskiej, podobnie jak jego dwóch poprzedników, biskupów Teodora i Hilariona. 
Leoncjusz zamieszkał więc pod miastem i wzniósł tam cerkiew św. Michała Archanioła. 
Ewangelizację zaczął od pogańskich dzieci, które karmił, nauczał zasad wiary chrześcijań-
skiej i chrzcił. Wkrótce wrócił do miasta i zaczął chrzcić także dorosłych. Jego gorliwość 
spotykała się z dużym sprzeciwem ze strony mieszkających tam pogan, którzy nastawali na 
jego życie. Hierarcha tym razem nie ustąpił, ale wyszedł do napastników w błyszczących bi-
skupich szatach. Ci zaś nie tylko nie zrobili mu krzywdy, ale padli do jego nóg. To wydarze-
nie uważane jest za początek chrystianizacji ziemi rostowskiej. Po 20 latach pracy w diece-
zji, około roku 1071 (lub 1073) biskup Leoncjusz zginął śmiercią męczeńską podczas kolej-
nych zamieszek na tle religijnym. 

Znalezione... 
„Wreszcie zaczęło się wydawać, że pragnienie Wincentego jest bliskie spełnienia. Przyjaciel 
Piotre de Berulle, proboszcz wiejskiej parafii w Clichy pod Paryżem, ogłosił zamiar wstąpie-
nia do Oratorium i – na jego prośbę – wskazał Wincentego a Paulo jako swego następcę. 
Tam, wśród biednych, których tak bardzo kochał, Wincenty był w pełni szczęśliwy. Chorzy  
i niedołężni znaleźli w nim przyjaciela o jakim nigdy nie marzyli. Każdy zdradzający powoła-
nie do stanu duchownego syn ubogich rodziców pobierał na plebanii nauki u samego Win-
centego. Kościół parafialny, który znajdował się wcześniej w opłakanym stanie, został odbu-
dowany; stare, zapiekłe waśnie zakończone; ludzie, którzy nie przyjmowali sakramentów od 
lat, powrócili do Boga. Wpływ nowego proboszcza Clichy był tak duży, że księża z sąsied-
nich parafii zjeżdżali się, by poznać sekret jego sukcesów i prosić o radę.”  
                                                        /frag. książki Św. Wincenty a Paulo Apostoł Miłosierdzia/   

Zamyśl się… 
„Jeśli nie można zdjąć krzyży, któ-
re trzeba dźwigać, przynajmniej 
można je ozdobić kwiatami.” 
                 /Św. Wincenty a Paulo/  

Uśmiech 
Żona do męża: - Pokaż mi natychmiast ten list. Widzę 
na kopercie kobiece pismo i zauważyłam, że zbladłeś 
otworzywszy go!  - Masz rację! Tu masz ten list. To są 
rachunki od twej krawcowej! 

Coś dla ducha… 
„Niewiarygodne zakończenie” 

Chrześcijańskie życie na ziemi czeka niesamowity koniec. Jezus powróci do Moich wiernych 
dzieci. Wówczas zobaczysz Go na własne oczy i będziesz uwielbiał Go twarzą w twarz. Co 
to będzie za cudowny czas! Moje dzieci nie będą już więcej znały cierpienia i choroby, nie 
będą więcej dziwiły się, dlaczego sprawy potoczyły się tak, jak się potoczyły. Twój ból i cier-
pienie zostaną zastąpione radością i pokojem. Chociaż byłeś chromy, będziesz tańczył 
przede Mną. Chociaż cierpiałeś, będziesz obdarowany pogodą ducha.  Najbardziej niesa-
mowitą sprawą na końcu chrześcijańskiego życia jest to, że jednocześnie jest on począt-
kiem wieczności nieprzerwanego i całkowitego spełnienia. Nieważne, jakie są okoliczności 
twojego życia na ziemi. Wiedząc, że twoja historia będzie miała doskonałe zakończenie, 
możesz mieć nadzieję i odwagę. To zakończenie będzie początkiem wieczności.  

/Andy Cloninger/ 
 


