
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 27.05  Dzień Powszedni  
1800  + Józefa Mazura, Stanisława, Janinę, Błażeja Krajewskich z int. r. Kamińskich 
1900  + Marię Więcek 
Wtorek 28.05 Dzień Powszedni  
1800  1) + Stanisława Frankowicza 
         2) + Wiesława Januszka z int. r. Gruszczyńskich 
1900  1) + Stanisławę i Jana Ulorów 
         2) + Zenona Króla z int. kolegów i koleżanek córki Małgorzaty z KFP Białogon 
Środa 29.05  Dzień Powszedni - Relikwie Św. Urszuli Ledóchowskiej 
1800  1) + Józefa Rajkiewicza i zmarłych z rodziny Rajkiewiczów 
        2) + Zenona Króla z int. brata Wiesława z rodziną 
1900  1) + Magdalenę Woźniak z int. rodziców 
        2) + Teresę Stachurę z int. Marka Stachury z żoną i dziećmi 
 
Czwartek 30.05  Dzień Powszedni 

 

1800  1) + Sebastiana Tetelewskiego 
        2) + Andrzeja Znoja z int. bratanic: Magdaleny, Doroty i Eweliny 
1900  1) + Stefanię Moskwę  
        2) + Teresę Stachurę z int. Stanisławy i Stanisława Gwóźdź z r. 
Piątek 31.05 Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny     
1800  1) + Sebastiana, Karola, Władysława Tetelewskich, Zofię i Henryka Lech 
         2) + Zenona Króla z int. chrześnicy Haliny Tetelewskiej z r. 
1900  1)  w int. zm. z r. Zygadłów i Zawadzkich 
         2) + Andrzeja Znoja z int. firmy Hols-Eksport 
Sobota 01.06 Dzień Powszedni  
1700  Ślub: Wioletta Woś i Adrian Wojton 
1800 1) + Stefana, Janinę, Józefa Gubałów, Edwarda, Katarzynę, Kazimierza Śmietanów, 
Marcina Sołtysa i Łukasza Stachurę 
        2) + Teresę Stachurę z int. Marianny Głąb z mężem i dziećmi z Buska-Zdroju    
1900 1) +  Józefa Mazura, Stanisława, Janinę, Błażeja, Mariana Krajewskich 
       2) + Andrzeja Znoja z int. firmy Ekoraspol 
Niedziela 02.06 Wniebowstąpienie Pańskie  
800   +  Sebastiana, Karola Tetelewskich z int. chrzestnych 
1000  + Ryszarda Stokowca (r. śm.) 
1200  1) + Leszka Engela z int. syna Pawła z rodziną 
        2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1600  za Parafię 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
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 VI Niedziela Wielkanocna 
26 maja 2019 r. Nr 26 (548) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 15, 1-2. 22-29  
              Ap 21, 10-14. 22-23   
Ewangelia: J 14, 23-29 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Jeśli Mnie kto 
miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój 
umiłuje go i przyjdziemy do 
niego, i mieszkanie u niego 
uczynimy. Kto nie miłuje 
Mnie, ten nie zachowuje 
słów moich. A nauka, którą 
słyszycie, nie jest moja, ale 
Tego, który Mnie posłał, 
Ojca. To wam powiedzia-
łem, przebywając wśród 
was. A Paraklet, Duch 
Święty, którego Ojciec po-
śle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przy-
pomni wam wszystko, co Ja 
wam powiedziałem. Pokój 
zostawiam wam, pokój mój 

daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani 
się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. 
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy 
jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, 
gdy się to stanie». 

Kazanie espresso… 
„Jeśli kogoś kochamy, to wzrasta nasza radość, gdy widzimy jego lepszy los. Skoro śmierć 
jest przejściem do lepszego życia, towarzyszyć jej winna radość. Często smucimy się z po-
wodu tego, że braknie nam umierającego, a nie myślimy o tym, że on wkracza do Domu 
wiecznego szczęścia. W podejściu do śmierci bliskich więcej w nas miłości własnej niż mi-
łości do tych, którzy odchodzą.”                                                                        /ks. E. Staniek/ 
  
 

Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem 
 
 
 

Extra… 
× 26.05 - Dzień Matki  

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Ryszarda Za-
wadzkiego z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

 



A w parafii… 
▪ W niedzielę 12 maja w naszym kościele odbył się I Wieczór Pieśni Maryj-
nych. Organizatorami wydarzenia byli: Parafia Brzeziny, sołtys i Rada Sołec-
ka z Brzezin oraz Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy. Wśród pu-
bliczności znaleźli się zaproszeni goście: burmistrz Miasta i Gminy Morawica 
Marian Buras z małżonką, senator Krzysztof Słoń, starosta kielecki Mirosław 
Gębski, przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia, dyrektor Samorządowe-
go Centrum Kultury Teresa Badowska oraz proboszcz parafii Brzeziny Józef 
Knap. Podczas wieczoru, nad którym patronat objął burmistrz Marian Buras, 
wystąpiło trzynaście chórów i zespołów. Wśród nich było sześć zespołów 
folklorystycznych z terenu Gminy Morawica oraz Zespół Obrzędowy „Kowa-
lanki”. Prawdziwą niespodzianką stał się solowy występ senatora Krzysztofa 
Słonia, który wykonał utwór wokalny własnego autorstwa. W wykonaniu arty-
stów zgromadzona w kościele publiczność wysłuchała znanych i mniej zna-
nych pieśni związanych z kultem Maryi. Wydarzenie poprowadzili: Marianna 

Węgrzyn i Damian Woźniak, którzy krótko prezentowali kolejnych wykonawców. /MW/ 
▪ Trwa miesiąc maj, zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. 
▪ Dziś 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 17.00 występ 
Kabaretu Jeszcze nie Starszych Panów, atrakcje dla dzieci, sprzedaż ciast i zbiórka pienię-
dzy na Paulinę, mamę Oskara. ZAPRASZAMY! 
▪ W piątek 17 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Brzezinach odbył się XI Konkurs 
„Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”. Konkurs modlitwą i pobłogosławieniem relikwiami św. 
Jana Pawła II rozpoczął ks. Rafał Nowiński. Wszystkim towarzyszyły wielkie emocje. 
W zmaganiach udział wzięły 22 drużyny z czternastu gmin województwa świętokrzyskiego. 
Po długich zmaganiach okazało się, że w tegorocznej edycji konkursu zwyciężyli uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Na miejscu drugim uplasowała się drużyna ze Szkoły 
Podstawowej nr 23 z Jędrzejowa, a miejsce trzecie zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II z Czostkowa. Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród. Zwycięskie 
drużyny oprócz pucharów wywalczyły dla swoich szkół cenne nagrody. Wśród sponsorów 
tradycyjnie znalazło się Pismo Parafialne SANCTUS. Koordynatorem całego wydarzenia by-
ła pani Beata Łabęcka. Wydarzenie uświetnił wzruszający spektakl pt. „Miłosierny” przygo-
towany przez kółko teatralne "FANTASTIC i absolwentów brzezińskiej szkoły. 
▪ Niedziela wielkanocna 19 maja 2019 roku w naszej parafii przeżyta była w sposób uroczy-
sty. Przy udziale dzieci pierwszokomunijnych do kościoła zostały wprowadzone relikwie  
I stopnia św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Parafia otrzymała je od sióstr 
szarytek. Relikwie wniosła do świątyni s. Sylwia Węgrzyn ze Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia św. Wincentego a Paulo i przekazała na ręce ks. kanonika Józefa Knapa. Fundatorem 
relikwiarza była pewna osoba z Kowali. Oprawę liturgii przygotowała schola i chór parafial-
ny. Historię życia nowych patronów przybliżyła wiernym s. Sylwia Węgrzyn. Praktycznym 
wymiarem uroczystości była, po wszystkich mszach świętych, zbiórka pieniędzy na budowę 
hospicjum dziecięcego w Wilnie. Dzięki hojności wiernych udało się zebrać 4400 zł. 
▪ W środę zapraszamy na mszę z błogosławieństwem relikwiami św. Urszuli Ledóchowskiej. 
▪ W piątek święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
▪ W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. 
▪ Za tydzień uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
▪ Za tydzień w niedzielę poświęcenie pól w Kowali rozpocznie się o godz. 14.00, a ok. 15.00  
przy remizie OSP zostanie odprawiona msza święta. 

Intencja różańcowa na czerwiec 

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec 
najbiedniejszych. 

Boży człowiek… - św. Maria Anna od Pana Jezusa z Paredes (28 maja) 
Maria urodziła się 31 października 1618 r. w Quito, w dzisiej-
szym Ekwadorze. Była ósmym dzieckiem Hieronima, hiszpań-
skiego oficera, i kreolki Anny. Bardzo wcześnie straciła rodzi-
ców. Zabrała ją wówczas do siebie jej starsza siostra Hieroni-
ma, która miała już córkę Joannę, rówieśnicę Marii. W wieku lat 
siedmiu dopuszczono ją do pierwszej Komunii św. Było to wów-
czas czymś wyjątkowym. Wyjątkową jednak była też jej wcze-
sna i bardzo intensywnie rozwijająca się pobożność. Patrząc na 
nią, bliscy nalegali, aby wstąpiła do zakonu. Na miejscu do wy-
boru miała dominikanki i franciszkanki. Skłaniała się ku fran-
ciszkankom, ale w ostatniej chwili cofnęła się przed decyzją  
i pozostała u siostry. W jej domu urządziła sobie małą celę  
i w niej wiodła odtąd życie na modłę klasztorną. Dużo się modli-
ła, surowo pościła, usługiwała rodzinie, zajmowała się nie-
szczęśliwymi, leczyła chorych, godziła małżeństwa, pocieszała 

biedotę indiańską. Niektóre z jej uczynków miłosierdzia miały charakter cudów. Nie ominęły 
jej cierpienia, które zapewne po części wypływały ze stosowanych przez nią umartwień. Gdy 
w 1645 r. Quito nawiedziło najpierw trzęsienie ziemi, a potem epidemia, ofiarowała się za 
jego mieszkańców. Zmarła w dwa miesiące później, w dniu 26 maja 1647 r. Już wówczas 
nazwano ją "lilią Quito". Pius IX beatyfikował ją w 1850 r., a sto lat później kanonizował ją 
Pius XII. 

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Drodzy współbracia, nasi kapłani znajdują się nieustannie pod obstrzałem mediów i często 
są ośmieszani czy potępiani z powodu pewnych błędów lub przestępstw niektórych z ich ko-
legów. Żywotnie potrzebują odnaleźć w swym biskupie starszego brata i ojca, który doda im 
otuchy w trudnym czasie; zachęci do duchowego i ludzkiego wzrostu; wesprze w momen-
tach porażek; skoryguje, kiedy popełniają błędy; pocieszy, kiedy czują się osamotnieni; po-
może im wstać, kiedy upadną. Domaga się to przede wszystkim bliskości z naszymi kapła-
nami, którzy potrzebują znaleźć drzwi i serce biskupa zawsze otwarte. Wymaga to bycia bi-
skupem-ojcem, biskupem-bratem (Y)Księża muszą być pewni, że mogą polegać na swoim 
biskupie i zwrócić się do niego o wsparcie biskup powinien zawsze oddzwonić w ciągu jed-
nego dnia, gdy widzi, że kapłan do niego dzwonił.”  
                                                        /papież Franciszek przemówienie do biskupów Włoskich/  

Zamyśl się… 
„Ryzykujcie, bo małżeństwo to 
także ryzyko, które jest tego war-
te”                   /papież Franciszek/  

Uśmiech 
W restauracji: 
- Kelner, to wino, które pan podał, jest niewiele warte!  
- Myli się pan. Oto rachunek. 

Coś dla ducha… 
„Starzej się z wdziękiem” 

Ludzie twojej kultury są zafascynowani sposobami utrzymania zewnętrznego wyglądu jak 
najdłużej w jak najlepszym stanie. Jednakże źródło wiecznej młodości nie istnieje. Na ziemi 
czas jest niezmordowanym podróżnikiem. Maszeruje i nieuchronnie dogoni także ciebie. 
Kombinacja nieubłaganego upływu czasu i szaleńczej obsesji na punkcie młodości jest pu-
łapką dla ludzi, którzy osiągają pewien wiek. Ale Moje królestwo nie jest zbudowane na ob-
sesji młodzieńczości, lecz na dojrzałych zasadach. Szanuje cele związane z duchowym 
wzrostem, a nie z pięknem i młodością. Synu, nie próbuj kurczowo trzymać się młodości. 
Przyjmij proces starzenia się jako część życia. Nie koncentruj się na tym, ile masz lat, ale 
jak się starzejesz. Nieważne, na jakim etapie życia jesteś, ale co dobrego wynosisz z lekcji 
każdego etapu, przez który przechodzisz.                                                      /Andy Cloninger/ 

 


