
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek 23.03 Dzień Powszedni 
900 + Magdalenę Woźniak (20r. śm.) 
1200 + Stasia, Józefa, Katarzynę Jamioł, Janinę, Władysława Kasperków 
1600 + zm. z r. Pietszczyków i Tkaczów, Genowefę Pietszczyk i Genowefę Tkacz  
1800 1) + Stanisława Jaszczyka (r. śm.), Stefanię, Jana, Anielę, Tadeusza Kruków 
        2) o Boże bł. dla ks. Proboszcza- od kółka różańcowego Św. Maksymiliana Kolbego  
Wtorek 24.03 Dzień Powszedni  
900 +  Marcina Króla - od koleżanek i kolegów ze SP 
1200 + Ks. Edwarda Nowaka (15r. śm)- z int. siostry  
1600 + Walerego, Stanisławę i zm. z r. Gadawskich i Stęplewskich 
1800 + Annę i Henryka Kołbus 
Środa 25.03 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
800 + Helenę Bentkowską- od syna Józefa z żoną Danutą 
1200 + Zdzisława Lużyńskiego 
1600 + Stefanię Gruszczyńską, Józefa, Anielę, Jakuba Zychowiczów i zm. z r. Wiejasów, 
Mariannę i Jana Cudzików – zam. rodzina 
1800 + Jana, Irenę, Henryka Stachurów, Małgorzatę, Jana, Józefa Kurdków i Stanisława 
Barana 
Czwartek 26.03 Dzień Powszedni  
1600 + Zofię (r. śm.), Mariana, Mariana Szałas – zam. córka z rodziną 
1630 + Mariannę(2r. śm.) i Mariana Brzozę, Antoninę Malicką 
Piątek 27.03 Dzień Powszedni 
16001) + Mariannę i Władysława Domagałów, Mariana Bentkowskiego i Genowefę Pietsz-
czyk z int. rodziny 
       2) + Leokadię Pyk 
1800 1) Igora w 4r. ur. o Boże bł. 
        2) + Cecylię i Józefa Tetelewskich- od r. Maciejewskich 
Sobota 28.03  Dzień Powszedni 
1600 + Teresę Król- Henryk Gadawski z r.  
1630 + Henryka Wojtysia i Jana Zygadło 
Niedziela 29.03V Niedziela Wielkiego Postu 
800+ Leszka Engela(r. śm) 
1000 + Tadeusza Mazura- od dyrekcji, nauczycieli i pracowników SP im. Jana Pawła II  
w Brzezinach  
1200 + Zygfryda Kruka  
1600 za Parafię 
 

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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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13/ Ef 5, 8-14 
Ewangelia:J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewi-
domego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto 
ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do 
niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się 
tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wró-
cił, widząc.A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go 
jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi 
i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni 
przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On 
zaś mówił: «To ja jestem».Zaprowadzili więc tego 
człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryze-
uszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto  
i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze py-
tali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do 
nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i wi-
dzę».Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: 

«Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki 
sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponow-
nie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» 
Odpowiedział: «To prorok».Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach,  
a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz.Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy 
go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to 
jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz 
i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon. 

Kazanie espresso… 
„W Liście do Efezjan  św. Paweł Apostoł mówił: „piętnujcie zło i nawracajcie grzeszników”. 
To interesujące stwierdzenie zwłaszcza dla świata współczesnego, skłonnego do relatywi-
zmu. Dobro i zło uczynków jednego człowieka dotyczy przecież nie tylko jego samego, ale  
i innych ludzi. Sposób w jaki ktoś postępuje, nie jest tylko prywatną sprawą. Z tej przyczyny 
mam prawo, a często nawet obowiązek piętnować zło cudzych uczynków. Mam też obo-
wiązek zgodzić się na to, by inni piętnowali moje zło. Zło ujawnione zostaje rozpoznane. 
Obyśmy się nawrócili dzięki uwagom naszych bliźnich, a oni – dzięki naszym. Uczmy się 
piętnować zło uczynków z szacunkiem dla człowieka i z wdzięczności przyjmować nawet 
ostre uwagi kierowane do nas. W ten sposób wypełnimy słowo, które Bóg do nas skierował 
za pośrednictwem Pawła Apostoła.”                                                                    /o. J. Bocian/ 

Uwierz w Jezusa! 
 
 
 



A w parafii… 
▪Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę Laetare, gdyż posiada akcent paschal-
nej radości. Niech - mimo przygnębienia związanego z pandemią - towarzyszy nam radość 
nadziei czekającego nas zmartwychwstania. 
▪Gdyby nie ograniczenia związane z zagrożeniem atakiem wirusa, dzisiaj w naszej Parafii 
rozpoczynalibyśmy rekolekcje. Mimo odwołania ćwiczeń duchowych w kościele, Msze św. 
będą sprawowane zgodnie z zamówionymi intencjami: 
-dzisiaj jak w każdą niedzielę o godz. 8 00, 10 00, 12 00 i 16 00 z Gorzkimi Żalami. 
-w poniedziałek i we wtorek o 9 00, 12 00, 16 00 i 18 00. 
▪Osoby chore proszę zapisywać w zakrystii do odwiedzenia w domu. Chorych i starszych, 
którzy pragną przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych w kościele zapraszam w najbliż-
szy wtorek na godz. 12.00 na Mszę św. z Sakramentem Namaszczenia Chorych. Bardzo 
proszę osoby zdrowe i sprawne o zainteresowanie się i zaangażowanie w pomoc osobom 
potrzebującym, czy to w samo zgłoszenie ich (można telefonicznie), czy też poprzez umoż-
liwienie dotarcia do kościoła. 
▪W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia – modli-
my się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Podejmij-
my duchową adopcję dziecka poczętego. Na stoliku za ławkami są wyłożone deklaracje  
i modlitwa codzienna Zobowiązania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Tego aktu moż-
na będzie podjąć uroczyście w kościele lub prywatnie w domu. Msze św. w tym dniu będą 
sprawowane o godz. 8 00, 12 00, 16 00 i 18 00. 
▪Droga Krzyżowa w piątek po Mszy św. o 16.00 i o 18.00 i w niedzielę po sumie. 
▪ Zapraszamy do spowiedzi przez cały Wielki Post przed Mszą św. i podczas adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w Wielki Czwartek i Wielki Piątek w konfesjonałach, które zostały 
zabezpieczone poprzez założenie nowych filii. Dla bezpieczeństwa proszę nie całować stu-
ły. 
▪Młodzież przygotowująca się do bierzmowania w czasie zagrożenia epidemiologicznego 
nie podpisuje indeksów. 
▪Przypominamy, że obowiązują nas wszystkie ograniczenia z koronawirusem, ale również 
możemy korzystać z udzielonej dyspensy. 
▪Zachęcamy do korzystania z Eucharystii, nabożeństw i innych programów katolickich 
transmitowanych w środkach społecznego komunikowania. 
▪ Zapowiedzi: 
- Znojek Karol z Parafii pw. Świętego Krzyża w Kielcach i Znój Bożena z naszej Parafii. 
- Zieliński Krzysztof z Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku Kamiennej 
i Piotrowska Milena z naszej Parafii. 
▪Jak co roku są już do nabycia w zakrystii baranki z białej czekolady. 
▪W przyszłą - ostatnią niedzielę marca - dokonujemy zmiany czasu na letni. Noc będzie 
krótsza o 1 godzinę. 
▪Trwają prace przy wiacie koło fontanny. 
▪Jeśli to możliwe, to proszę o ofiary budowę Grobu Bożego. 
▪Również w tym tygodniu pewna rodzina złożyła ofiarę 200 zł. na potrzeby kościoła i jedna 
osoba 100 zł. na (tzw. kontener) wywóz śmieci z cmentarza. 
▪Dziękuję za wywóz organicznych nieczystości ze śmietnika cmentarnego. 
▪Dziękuję osobom, które przybyły wczoraj do sprzątania kościoła: Równicki Mieczysław, 
Iwańska Bożena, Więcek Barbara, Bendkowska Agnieszka, Sylwester i Michałek. Na na-
stępny tydzień proszę kolejne rodziny z Kowali. 
▪Ogłoszenia są dostępne na naszej stronie parafialnej.         /Ksiądz Proboszcz Józef Knap/ 

Czy wiesz, że… 
1) W związku z obecną epidemią Burmistrz Wenecji 13 marca uroczyście w bazylice 
Madonna della Salute zawierzył miasto, region i całą Italię Niepokalanemu Sercu Maryi  

Boży człowiek… - św. Braulion (26 marca) 
Braulion pochodził z Saragossy, ze znakomitej rodziny rzymsko-germańskiej. Jego ojciec, 
Grzegorz, był biskupem w Osma, a starszy brat, Jan, przełożonym słynnego klasztoru "18 
Męczenników", potem został biskupem Saragossy. Braulion, pociągnięty przykładem 
starszego brata, wstąpił do klasztoru, którego jego brat był wówczas przełożonym. Tu 
odbywał studia i zaprawiał się do życia bogobojnego. Następnie Braulion udał się do Sewilli, 
gdzie kończył swoje studia w szkole katedralnej, założonej i prowadzonej wówczas przez 
św. Izydora. Ok. roku 625 Braulion musiał jednak powrócić do Saragossy na wezwanie 
swojego starszego brata, który wówczas był biskupem tego miasta. Jako archidiakonowi 
powierzył administrację dóbr diecezji. Po śmierci brata (1631) Braulion został wybrany jego 
następcą. Okazał się doskonałym zarządcą powierzonej sobie diecezji, a jeszcze 
gorliwszym pasterzem powierzonej sobie owczarni. Braulion zmarł jako ociemniały starzec, 
wyniszczony kompletnie trudami pasterzowania i pokutami, jakie sobie zadawał. 

W poszukiwaniu… 
Za 18 dni Kościół rozpocznie Święte Triduum Paschalne. Jak one przebiegną w Polsce czas 
pokaże wiemy, że w Watykanie będą inne, nie takie jak zawsze. Myślę, że słowa nie takie, 
jak idealnie pasują do wydarzeń które poprzedziły noc Zmarwtychwstania. Przecież Kapłani 
uważali, że Jezus jest nie taki, jakim powinien być mesjasz. Urodził się nie tak, jak 
powinien urodzić się Panów Pan. Chociaż przez 3 lata chodziło z nim 12 apostołów, widzieli 
cuda, najadali się do syta rozmnożonymi chlebami i rybami, widzieli jak Jezus potrafi 
opanować ludzkie choroby i żywioły natury, 10 z nich zachowało się nie tak, jak byśmy się 
spodziewali w czasie kiedy Jezus konał na krzyżu. Judasz któremu powierzono pieniądze 
apostołów i Jezusa zachował się nie tak, jak byśmy chcieli, aby zachował się ktoś komu 
powierzamy pieniądze. Św. Piotr, kiedy Jezus był w wiezieniu, swoim wyparciem zachował 
się nie tak, jak spodziewalibyśmy się, że zachowa się ktoś kto chwilę wcześniej był w stanie 
chwycić za miecz i był gotowy walczyć i mordować w imię obrony swego mistrza. A Ci 
którzy w poranek po nocy Zmartwychwstania poszli do grobu zobaczyli grób nie taki, jak 
powinien być. Co jeśli za 18 dni rozpoczniemy obchody Świąt nie tak, jak zawsze? Co jeśli 
nie będzie święcenia pokarmów, tłumnej uroczystej rezurekcji, dużej Liturgii w Wielki 
Piątek? Co będzie wtedy nie tak, jak�? Czego nam zabraknie? Za czym będziemy 
tęsknić? Kogo będziemy szukać a kogo odnajdziemy?                                                      /KK/ 

Zamyśl się… 
- Jeśli zatem zacznę przestrzegać wszystkie przykazania, wtedy będę 
w porządku z Panem Bogiem, prawda ojcze?- Nie, bracie. Jeśli 
wpierw będziesz w porządku z Panem Bogiem, wtedy będziesz prze-
strzegać przykazania. 

Uśmiech… 
Szef życzył mi dziś 
rano miłego dnia. 
Poszedłem więc do 
domu. 

Coś dla ducha… 
„O chorobach” 

Troszczymy się, żeby nasze ciało się nie zaziębiło, nie zachorowało, nie schudło, nie prze-
stało rosnąć, ale czy troszczymy się o swoją duszę? Kiedy dusza może się zaziębić? Pe-
wien chłopiec myślał, że wtedy kiedy zje lody, ale dusza wtedy się zaziębi, kiedy przestanie 
kochać. Czy dusza może zachorować? Pewna dziewczynka myślała, że dusza może zacho-
rować na świnkę, grypę azjatycką, zapalenie ucha środkowego. Dusza tylko może zachoro-
wać na grzech. Czy dusza może schudnąć? Gdy chudnie ciało – człowiek słabnie, blednie, 
ziewa, a jak się waży, to tylko w butach narciarskich, bo boi się, że za bardzo schudł i waga 
pokaże, że jest za lekki. Gdy chudnie dusza – człowiek nie karmi się modlitwą, Komunią 
świętą i nosi w sobie chudy patyk. Czy dusza może rosnąć? Gdy człowiek chce być wyższy, 
gimnastykuje się, biega, łyka witaminy, wyciąga plecy na drabinkach, zakłada buty na wyso-
kich obcasach. Ale i tak ciało nie rośnie stale. Jeżeli uczymy się o Panu Jezusie – nasza 
dusza rośnie zawsze.                                                                                  /ks. J. Twardowski/ 

 


