
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 16.03 Dzień Powszedni 
1600 + Teresę Król - zam. Ewa Dąbek  
1630 + Władysławę Frankowicz - zam. sołtysi i radni Miasta i Gminy Morawica 
Wtorek 17.03 Dzień Powszedni 
16001) + Stanisława (r. śm.) i zm. z r. Kijów  
       2) + Helenę Bentkowską – syn Mieczysław z żoną Marią 
1630 1) + Bożenę Tkacz od syna Mariusza z żoną 
        2) + Zdzisława Lużyńskiego  
Środa 18.03 Dzień Powszedni 
1500 Ślub: Kowalski Adrian i Gil Agnieszka  
1600 1) + Teresę Król - zam. Zofia Barwinek z r. 
        2) + Marcina Króla - zam. wujek Jurek z r. 
1630 1) + Bożenę Tkacz - od rodziny Wojciechowskich i Stępniów  
        2) + Leokadię Pyk 
Czwartek 19.03 Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP 
1600 1) + Józefa i Sławomira Machulskich 
        2) o Boże błogosł. dla księdza Proboszcza Józefa z racji imienin
Piątek 20.03 Dzień Powszedni 
16001) w 18 ur. Jakuba o Boże bł. na dorosłe życie  
       2) + Leokadię Pyk 
1800 1) + Stanisława Sołtysa (r. śm.) –z int. żony z r. 
        2) + Helenę Bentkowską - syn Czesław z żoną Ewą  
Sobota 21.03 Dzień Powszedni 
1600 + Józefa, Antoninę Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę i Krzysztofa Krąż 
1630 + Józefa Ozgę 
Niedziela 22.03 IV Niedziela Wielkiego Postu 
800 + za Parafię 
10001) + Zdzisława Kutę, Genowefę i Józefa Plewę – z int. Mariusza i Eweliny Kutów 
       2) + Jana Pragnącego z int. pewnej rodziny  
1200 o powstrzymanie rozprzestrzeniania się korona wirusa w Polsce i na świecie, w inte
cji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i san
tarnych, a także o pokój serca i łaskę nawrócenia. 
1600 + Józefa Gajdę (5r. śm.) i Zygfryda (5r. śm) Kruka 

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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Extra… 
×16.03.1517– Zakończył obrady Sobór laterański V  
×17.03.1814 – Wrzeszcz został przyłączony do Gdańska 
×18.03.1241 – I najazd mongolski na Polską, porażka wojsk polskich pod Chmielnikiem
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III Niedziela Wielkiego Postu
15 marca 2020 r. Nr 16

ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody ż
kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody 
żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam 
z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?»W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto 
pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie 
pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku ż
ciu wiecznemu».Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła 
i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć B
gu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić B
ga».Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej g
rze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy 
to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jedna
nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, 
a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawa
Mu cześć w Duchu i prawdzie» Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że
zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».Powiedział do niej Jezus: 
«Jestem nim Ja, który z tobą mówię».Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego 
wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do N
u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, 
a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem 
na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawi
 

W Bogu nasza NADZIEJA!

I najazd mongolski na Polską, porażka wojsk polskich pod Chmielnikiem 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Wj 17, 3-7   /   Rz 5, 1-2. 5-8 
Ewangelia: J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 
Jezus przybył do miasta samarytańskiego 
zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał 
Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam 
źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą sie-
dział sobie przy źródle. Było to około szóstej 
godziny.Wówczas nadeszła kobieta z Sama-
rii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: 
«Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali 
się przedtem do miasta, by zakupić żywno-
ści.Na to rzekła do Niego Samarytanka: 
«Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, 
Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi 
bowiem i Samarytanie unikają się nawza-
jem.Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś 
znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto 

to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej».Powiedziała do Niego 
kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody 
żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam 

synowie, i jego bydło?»W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto 
pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie 
pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku ży-

wiecznemu».Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła  
i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bo-
gu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Bo-
ga».Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej gó-
rze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy 
to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, 
nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, 
a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali 

Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, 
zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».Powiedział do niej Jezus: 
«Jestem nim Ja, który z tobą mówię».Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego 
wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby  
u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, 
a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem 
na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata». 

W Bogu nasza NADZIEJA! 



 
 
 

A w parafii… 
▪ W czwartek obchodzimy Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
▪ Droga Krzyżowa w piątek po Mszy św. o 16.00 i o 18.00 i w niedzielę po sumie. 
▪ Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy św. o 16.00.  
▪ Trwają prace przy wiacie koło fontanny.  
▪ Wszyscy doświadczamy niepokoju i uciążliwości związanych z panoszącym się wirusem. 
Problem ten nie ominął również kościoła. W naszej Parafii zostały zastosowane środki pr
wencyjne:  
- możemy korzystać z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. 
udzielonej przez ks. b-pa do dnia 29 marca dla a) osób w podeszłym wieku, b) z objawami 
infekcji, c) osób, które czują obawę przed zarażeniem,  
- zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Komisji Episkopatu Po
czas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 
osób. Wynika to z rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły 
liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób. Zachęcam do oglądania tran
w mediach. 
- Komunię św. możemy przyjmować na rękę,  
- zostały opróżnione kropielnice z wody święconej (na początku Mszy św. dokonywana jest 
aspersja),  
- znak pokoju przekazujemy nie przez podanie ręki, lecz przez skłon głowy, 
- zostają odwołane w naszej Parafii rekolekcje wielkopostne (Msze św. będą w tych dniach 
sprawowane zgodnie z harmonogramem. Spowiedź będzie odbywać się przez cały Wielki 
Post przed Mszą św. a szczególnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielki 
Czwartek i Wielki Piątek),  
- cześć krzyżowi i relikwiom będziemy oddawać nie przez ucałowanie lecz przyklęknięcie 
lub głęboki skłon,  
- na kratki konfesjonałów zostały założone nowe zabezpieczenia w postaci folii, 
- zostają odwołane planowane Drogi Krzyżowe w plenerze w poszczególnych wioskach, 
osoby chore proszę zapisywać w zakrystii do odwiedzenia w domu; tych, którzy pragną 
przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych w kościele zapraszam we wtorek 24 marca 
o godz. 12.00),  
- po każdej Mszy św. modlimy się o powstrzymanie pandemii śpiewając suplikacje, 
- aby unikać kontaktów Sanctusy są wyłożone na stoliku za ławkami; proszę zabrać bez 
składania ofiary i podać również nieobecnym.  
Bardzo prosimy o modlitwę w intencji zahamowania epidemii. Zachęcamy, aby ka
dnia o godzinie 20.30 w domach odmawiać różaniec w intencji osób chorych oraz tych, kt
rzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i ł
skę nawrócenia.  
Pragniemy przypomnieć prośbę Episkopatu Polski, aby wykazać wrażliwość, zatroszczyć 
się i przyjść z pomocą ludziom samotnym, potrzebującym, chorym, którzy są szczególnie 
narażonym na atak wirusa. 
▪ W związku z rozpowszechnionym pismem z dn. 5 marca b.r., które zostało złożone do rąk 
własnych w gabinecie p. dyrektor S.P. w Kowali, pragnę przeprosić wszystkich, którzy p
czuli się dotknięci. Ks. Józef Knap.  
▪ Wszystkich posiadających dostęp do internetu zachęcamy do skorzystania z oferty portalu 
katoflix.pl który zajmuje się legalnym udostępnianiem filmów mających ważne przesłanie. 
W swojej ofercie posiadają filmy które wyszły z dystrybucji kinowej ale również 
nigdy nie były dostępne w Polsce w kinach ani w telewizji. Portal jest prowadzony przez Z
konników Salwatorianów (do tego zgromadzenia należy również kilku księży pochodzących 
z naszej parafii)  
 

W czwartek obchodzimy Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. 
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zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski proszę, aby pod-
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na kratki konfesjonałów zostały założone nowe zabezpieczenia w postaci folii,  
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przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych w kościele zapraszam we wtorek 24 marca  

o powstrzymanie pandemii śpiewając suplikacje,  
aby unikać kontaktów Sanctusy są wyłożone na stoliku za ławkami; proszę zabrać bez 

o modlitwę w intencji zahamowania epidemii. Zachęcamy, aby każdego 
dnia o godzinie 20.30 w domach odmawiać różaniec w intencji osób chorych oraz tych, któ-
rzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i ła-

kazać wrażliwość, zatroszczyć 
się i przyjść z pomocą ludziom samotnym, potrzebującym, chorym, którzy są szczególnie 

W związku z rozpowszechnionym pismem z dn. 5 marca b.r., które zostało złożone do rąk 
rektor S.P. w Kowali, pragnę przeprosić wszystkich, którzy po-

szystkich posiadających dostęp do internetu zachęcamy do skorzystania z oferty portalu 
katoflix.pl który zajmuje się legalnym udostępnianiem filmów mających ważne przesłanie.  
W swojej ofercie posiadają filmy które wyszły z dystrybucji kinowej ale również takie które 
nigdy nie były dostępne w Polsce w kinach ani w telewizji. Portal jest prowadzony przez Za-
konników Salwatorianów (do tego zgromadzenia należy również kilku księży pochodzących 

Boży człowiek… - św. Gertruda (17 marca
Gertruda urodziła się w Nivelles w 626 roku. Była córką 
króla Pepina i św. Idubergi. Jej matka po śmierci męża 
założyła klasztor żeński, do którego wstąpiła wraz z córką. Z 
czasem Gertruda, pełna gorliwości i miłosierdzia, została w 
nim ksienią. Dzięki jej wysiłkom klasztor zasłynął jako 
ośrodek promieniujący wiedzą i kulturą. Po śmierci matki 
przekazała władzę następczyniom, a sama oddała się 
modlitwie, postom i umartwieniom. Taki tryb życia osłabił ją 
szybko. Zmarła 17 marca 659 roku podczas słuchania 
św. Jest patronką miast Landen i Nivelles, pielgrzymów, 
podróżujących, ogrodników, szpitali oraz opiekunką kotów. 
Wzywana do obrony przed plagą szczurów i myszy polnych.
W ikonografii Święta przedstawiana jest w uroczystych 
szatach z koroną książęcą na głowie albo w stroju 
benedyktyńskiej ksieni, z pastorałem.  

Kazanie espresso… 
 „Słusznie Izraelici żądali na pustyni wody. Nie było to pragnienie rozkoszy i zbytku, lecz te
go, co do życia konieczne. Czemuż więc zostali przedstawieni negatywnie? Bo nie 
pomoc, tylko  od razu gniewnie wyrażali swoje pretensje. Bóg wiedział, czego potrzeba jego 
ludowi. Czemu więc dopuścił takie doświadczenie. Sądzę, że Bóg pragnął pouczyć również 
nas, chrześcijan XXI wieku. Zdarza się, że spotykamy się z niedogodn
dzo poważną. Wiemy, iż w pobliżu jest osoba, która może zaradzić naszym niedostatkom. 
I zdarza się wówczas, że zniecierpliwieni zamiast prosić o pomoc ze spokojem, wyrażamy 
swoje niezadowolenie z agresją, zwracamy się do bliźniego z pret
w zmęczeniu mówić innym o naszych potrzebach pokornie i z serdecznością. Wówczas 
i nam łatwiej będzie uzyskać pomoc i innym łatwiej będzie jej nam udzielić.”   /o. J. Bocian/

Zamyśl się… 
„Albowiem Bóg jest Bogiem obecnym, przed 
przeszłości ni przyszłości; sądzi On więc każdego takim j
kim jest, nie jakim był lub jakim być może.” 

/śp. 

Coś dla ducha… 
„O pustyniach

Pan Jezus był przez czterdzieści dni na pustyni. Pustynia to jest miejsce, gdzie jest zupełnie 
pusto. Są pustynie piaszczyste: piasek, piach, za piachem piach, za piachem piach, tylko 
w nocy złote gwiazdy na niebie. Są pustynie skaliste: za 
kamień, za skałą tylko nocą księżyc. Są też takie pustynie, gdzie jest niska trawa, niskie 
krzaki i nie ma ani jednego dziadka, ani jednej babci, ani jednej mamusi, ani jednego tat
sia, ani jednej cioci grubszej, ani jednej chu
strzyczki, zupełnie nikogo. Na takiej pustyni każdy źle się czuje. Nawet król źle by się czuł, 
bo nikt nie podawałby mu na złotej tacy filiżanki z kawą, nikt nie pytałby o jego zdrowie, nikt 
by mu się nie kłaniał. Na pustyni źle czułby się pan doktor, bo żaden chory by do niego nie 
przyszedł ani z grypą, ani z anginą, ani z chorym pęcherzem, ani z chorą wątrobą. Nikt 
a nikt. Na pustyni czułby się źle aptekarz, bo nikt nie potrzebowałby ani aspiryny, kiedy łapie 
grypa, ani gencjany, kiedy potłucze się kolano. Pewien chłopiec, kiedy wszyscy wyszli, z
stał sam na dwie godziny w pustym mieszkaniu. Bardzo się bał. Bał się szafy, kredensu, z
gara, zegarka, bał się nawet małego stolika, na którym tatuś postawił kaktus. S
nował, żeby ktoś się odzywał w słuchawce. A Pan Jezus przez czterdzieści dni wytrzymał 
na takiej pustyni, gdzie nikogo nie było, i cały czas się modlił! 

 

17 marca) 
Gertruda urodziła się w Nivelles w 626 roku. Była córką 
króla Pepina i św. Idubergi. Jej matka po śmierci męża 
założyła klasztor żeński, do którego wstąpiła wraz z córką. Z 
czasem Gertruda, pełna gorliwości i miłosierdzia, została w 

wysiłkom klasztor zasłynął jako 
ośrodek promieniujący wiedzą i kulturą. Po śmierci matki 
przekazała władzę następczyniom, a sama oddała się 
modlitwie, postom i umartwieniom. Taki tryb życia osłabił ją 

Zmarła 17 marca 659 roku podczas słuchania Mszy 
św. Jest patronką miast Landen i Nivelles, pielgrzymów, 
podróżujących, ogrodników, szpitali oraz opiekunką kotów. 
Wzywana do obrony przed plagą szczurów i myszy polnych. 
W ikonografii Święta przedstawiana jest w uroczystych 

a głowie albo w stroju 

„Słusznie Izraelici żądali na pustyni wody. Nie było to pragnienie rozkoszy i zbytku, lecz te-
go, co do życia konieczne. Czemuż więc zostali przedstawieni negatywnie? Bo nie prosili o 
pomoc, tylko  od razu gniewnie wyrażali swoje pretensje. Bóg wiedział, czego potrzeba jego 
ludowi. Czemu więc dopuścił takie doświadczenie. Sądzę, że Bóg pragnął pouczyć również 
nas, chrześcijan XXI wieku. Zdarza się, że spotykamy się z niedogodnością, czasami bar-
dzo poważną. Wiemy, iż w pobliżu jest osoba, która może zaradzić naszym niedostatkom.  
I zdarza się wówczas, że zniecierpliwieni zamiast prosić o pomoc ze spokojem, wyrażamy 
swoje niezadowolenie z agresją, zwracamy się do bliźniego z pretensją. Uczmy się nawet  
w zmęczeniu mówić innym o naszych potrzebach pokornie i z serdecznością. Wówczas  
i nam łatwiej będzie uzyskać pomoc i innym łatwiej będzie jej nam udzielić.”   /o. J. Bocian/ 

„Albowiem Bóg jest Bogiem obecnym, przed którym nie ma 
przeszłości ni przyszłości; sądzi On więc każdego takim ja-
kim jest, nie jakim był lub jakim być może.”  

śp. Jan Tauler OP/  

Uśmiech 
Pamiętaj, nigdy nie jesteś 
bezużyteczny! Zawsze mo-
żesz służyć, jako zły przy-
kład. 

pustyniach” 

Pan Jezus był przez czterdzieści dni na pustyni. Pustynia to jest miejsce, gdzie jest zupełnie 
pusto. Są pustynie piaszczyste: piasek, piach, za piachem piach, za piachem piach, tylko  
w nocy złote gwiazdy na niebie. Są pustynie skaliste: za kamykiem kamyk, za kamieniem 
kamień, za skałą tylko nocą księżyc. Są też takie pustynie, gdzie jest niska trawa, niskie 
krzaki i nie ma ani jednego dziadka, ani jednej babci, ani jednej mamusi, ani jednego tatu-
sia, ani jednej cioci grubszej, ani jednej chudszej, ani jednego braciszka, ani jednej sio-
strzyczki, zupełnie nikogo. Na takiej pustyni każdy źle się czuje. Nawet król źle by się czuł, 
bo nikt nie podawałby mu na złotej tacy filiżanki z kawą, nikt nie pytałby o jego zdrowie, nikt 

. Na pustyni źle czułby się pan doktor, bo żaden chory by do niego nie 
przyszedł ani z grypą, ani z anginą, ani z chorym pęcherzem, ani z chorą wątrobą. Nikt  
a nikt. Na pustyni czułby się źle aptekarz, bo nikt nie potrzebowałby ani aspiryny, kiedy łapie 

rypa, ani gencjany, kiedy potłucze się kolano. Pewien chłopiec, kiedy wszyscy wyszli, zo-
stał sam na dwie godziny w pustym mieszkaniu. Bardzo się bał. Bał się szafy, kredensu, ze-
gara, zegarka, bał się nawet małego stolika, na którym tatuś postawił kaktus. Stale telefo-
nował, żeby ktoś się odzywał w słuchawce. A Pan Jezus przez czterdzieści dni wytrzymał 
na takiej pustyni, gdzie nikogo nie było, i cały czas się modlił!                   /ks. J. Twardowski/ 


