
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 30.03 Dzień Powszedni    
1600  + Mariannę i Antoniego (r. śm.), Józefa i Czesławę Piotrowskich  
1630  + Bożenę Tkacz - od Dominiki, Sebastiana i Bartka 
1700 + Magdalenę Woźniak - zam mąż z r. 
Wtorek 31.03 Dzień Powszedni  
1600   w pewnej intencji 

1830  + Bożenę Tkacz - zam. Sławomir i Joanna  
Środa 01.04 Dzień Powszedni   
1800 1) + Teresę Król - od kółka roż. Św. Maksymiliana Kolbe z Kowali  
        2) + Leokadię Pyk 
1830 1) + Bożenę Tkacz - zam. sołtys Brzezin  
        2) + Cecylię Tetelewską - zam. r. Malickich  
Czwartek 02.04 Dzień Powszedni  
1600  w intencji powołań z naszej parafii 
1800  dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej i Wszyst-
kich Świętych dla Dominika w 2 r. chrztu św. 
1900  + Bożenę Tkacz - zam. mąż z córką  
Piątek 03.04 Dzień Powszedni 
1600  + Stefanię, Antoniego i Stanisławę  
1800 + Jerzego Grudnia - od syna Łukasza z rodziną 
1900  + Władysławę, Stanisława Łopackich - z int. córki 
Sobota 04.04 Dzień Powszedni 
1600  w pewnej intencji  
1800 + Adriana Zawadzkiego, Aurela, Genowefę, Danutę, Bogdana, Edwarda Zegadło  
i zm. z r. Polaków  
1600  za parafię 
Niedziela 05.04 Niedziela Palmowa 
800  + Tomasza Kubickiego- z int. rodziców  
1000  + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietrzczyka- z int. rodziny 
1200  + Stefanię, Annę, Władysława, Romana Zygadłów, Stanisława Kruka, Andżelę Soło-
duchno, Genowefę Kubicką 
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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 V Niedziela Wielkiego Postu 
29 marca 2020 r. Nr 18 (592) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Ez 37, 12-14 / Rz 8, 8-11  Ewangelia:   J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 

Siostry Łazarza posłały do Jezusa 
wiadomość: «Panie, oto choruje ten, 
którego Ty kochasz». Jezus, usły-
szawszy to, rzekł: «Choroba ta nie 
zmierza ku śmierci, ale ku chwale 
Bożej, aby dzięki niej Syn Boży zo-
stał otoczony chwałą». A Jezus mi-
łował Martę i jej siostrę, i Łazarza. 
Gdy posłyszał o jego chorobie, po-
został przez dwa dni tam, gdzie 
przebywał. Dopiero potem powie-
dział do swoich uczniów: «Chodźmy 
znów do Judei». Kiedy Jezus tam 
przybył, zastał Łazarza już od czte-
rech dni spoczywającego w grobie. 

Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś 
siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do 
niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z mar-
twych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja je-
stem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każ-
dy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: 
«Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na 
świat». Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» Odpo-
wiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go mi-
łował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie 
mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przy-
szedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie 
kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 
czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, 
ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, 
dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze 
względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To 
powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmar-
ły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do 
nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu zatem spośród Żydów przyby-
łych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. 
 

Oto choruje ten, którego kochasz… 

Extra… 
× 29.03.1516 – w Wenecji utworzono pierwsze na świecie getto Żydowskie  
× 04.03.1850 – Los Angeles uzyskało prawa miejskie  
 



 
 
 

A w parafii… 
▪ Zgodnie z zarządzeniem KEP, Biskupa Kieleckiego, władz państwowych i sanitarnych na 
Mszy świętej, nabożeństwach i pogrzebach może jednocześnie w kościele przebywać mak-
simum 5 osób. 
▪ Dzisiejsza niedzielna msza święta o godz. 10.00 będzie transmitowana przez internet na 
facebooku/swietychobcowanie. Trwają starania, by móc prowadzić transmisje regularnie. 
▪ Z Sakramentem Namaszczenia Chorych św. można udać się tylko do osób w poważnych 
stanach. Takie osoby można jeszcze zgłaszać, zostaną oni zaopatrzeni w najbliższy piątek - 
3 kwietnia. 
▪ W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msze św. o godz.  
16.00, 18.00 i 19.00. 
▪ Droga Krzyżowa w piątek po Mszy św. o 16.00 i o 18.00 i w niedzielę po sumie. 
▪ Jeśli pogoda na to pozwoli spowiedź będzie się odbywać w podanym uprzednio czasie 
również na zewnątrz kościoła przy przenośnym konfesjonale. 
▪ W związku ze zmianą czasu, od 1 kwietnia Msze św. w dni powszednie z zasady będą 
sprawowane o godz. 18.00. 
▪ W przyszła niedzielę - Niedziela Palmowa. Nie będzie w tym roku konkursu palm. 
▪ W związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią zachęcamy do korzystania z dyspen-
sy i przeżywania spotkań z Panem Bogiem poprzez uczestnictwo za pośrednictwem środ-
ków technicznych. W tym czasie starajmy się odnowić potrzebę przyjmowania komunii świę-
tej w sposób duchowy. Skuteczność komunii duchowej zależy od żarliwości tęsknoty. Jeśli 
jest szczera może prowadzić do mistycznego zjednoczenia z Jezusem Eucharystycznym. W 
czasie, który uniemożliwia przyjmowanie Komunii św. sakramentalnej niech wzrasta w nas 
tęsknota eucharystyczna. Można to też nazwać postem eucharystycznym, który powinien 
oczyszczać przejawy rutyny, powierzchowności czy - nie daj Boże - świętokradzkiego spo-
sobu przyjmowania Komunii św. Najlepiej przyjmować komunię św. duchową uczestnicząc 
we Mszy św. transmitowanej przez radio, telewizję czy Internet. Można też łączyć się du-
chowo z Mszą św. odprawianą o określonej godzinie w kościele parafialnym. Gorąco pra-
gnąc i stwarzając odpowiednie warunki możemy również dowolną ilość razy przyjmować 
komunię św. duchową poza uczestnictwem we Mszy św.  
▪ Zachęcamy do nieustannej modlitwy do Boga w celu ustania pandemii koronawirusa, w in-
tencji wszystkich służb i pokój serca oraz nawrócenie dla nas wszystkich. Módlmy się 
szczególnie różańcem o 20.30, wzywając także wstawiennictwa naszych Patronów. 
▪ Prawdopodobnie w tym roku nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów wielkanoc-
nych przez księdza. Każdy będzie mógł prywatnie tego dokonać w swojej rodzinie, jednak 
jak co roku są do nabycia w zakrystii baranki z białej czekolady. 
▪ Jesteśmy świadomi jak ważne w tym czasie zagrożenia są środki społecznego komuniko-
wania, poprzez które bezpiecznie możemy korzystać i uczestniczyć w Eucharystii, licznych 
nabożeństwach i innych programów katolickich. W Radiu Maryja w tym czasie często poda-
wana jest prośba o duchowe i materialne wsparcie tego jedynego katolickiego radia o za-
sięgu ogólnopolskim i światowym i dzieł przy nim powstałych. Wspierajmy go wpłacając 
bezpośrednio, lub z odpowiednim dopiskiem na konto parafialne B. S. 08 84930004 0070 
0205 4104 0001. Na to konto możemy również przekazać ofiary na potrzeby parafialne.  
▪ Dziękuję p. sołtys z Kowali za zapobiegliwość i wcześniejsze zebranie ofiar na budowę 
Grobu Bożego w wysokości 1300 zł. Dziękuję Kołu Różańcowemu i innym osobom, które na 
ten cel złożyły 340 zł. Jeśli budowa Grobu Bożego będzie skromniejsza ofiary te zostaną 
przeznaczone na inne zbożne cele. Poza tym na kościół wpłynęły ofiary w wysokości 200zł. 
i na wywóz śmieci z cmentarza 100 zł.  
▪ Dziękuję osobom, które przybyły wczoraj do porządkowania kościoła. Na czas pandemii 
zostaje zawieszona praca przy sprzątaniu kościoła. 
▪ Ogłoszenia są dostępne na naszej stronie parafialnej i w SANCTUSIE umieszczonym na 
stoliku za ławkami oraz w sklepach naszej parafii, z których bezpłatnie można je zabrać. 

Boży człowiek… - św. Noniusz Alwarez Pereira (1 kwietnia) 
Noniusz Alwarez Pereira urodził się 24 czerwca 1360 r. w Cernache do Bomjardim koło 
Serty (Portugalia) jako potomek znanego rodu rycerskiego. Kiedy w 1383 r. zmarł król 
Ferdynand I Burgundzki, nie zostawiając po sobie dziedzica, niepodległość Portugalii była 
bardzo krucha. Noniusz jako jeden z pierwszych poparł starania brata zmarłego króla, Jana, 
mistrza zakonu Avis, o objęcie tronu. W 1423 r., po śmierci żony, Noniusz porzucił życie 
rycerskie i dworskie i wstąpił jako brat do zakonu karmelitów w ufundowanym przez siebie 
klasztorze w Lizbonie. Przyjął wtedy imię Noniusza od Świętej Maryi. Zasłynął z gorliwej 
modlitwy, praktyk pokutnych i synowskiego oddania się Maryi. Pełnił też liczne dzieła 
miłosierdzia, szczególną troską otaczając osierocone dzieci. Zmarł w opinii świętości  
w Niedzielę Wielkanocną, 1 kwietnia 1431 r. w swoim klasztorze w Lizbonie.  

Kazanie espresso… 
Marta rzekła do Jezusa: „Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, ale i teraz wiem, że Bóg da 
Tobie wszystko, o co Go poprosisz”. Czyż nie sugeruje, że gdyby tylko Pan chciał, 
wskrzesiłby Łazarza? Jezus mówi: „Usuńcie kamień z grobu!”, lecz Marta wzbraniała się, 
wołając: „Panie, już cuchnie od czterech dni leżąc w grobie!”. Wierzyła siostra, że gdyby 
Chrystus chciał, uchroniłby brata przed śmiercią, a nawet by zmarłego wskrzesił. Gdy 
jednak przyszło odsunąć grobowy kamień…? Czyżby zwątpiła? Podobnie my częstokroć 
wierzymy, że GDYBY BÓG CHCIAŁ, to uczyniłby coś dla nas. Lecz trudno przychodzi na 
wierzyć, że Bóg to uczynić pragnie.                                                                      /o. J. Bocian/ 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Dzisiaj chciałbym przypomnieć rodziny, które nie mogą wyjść z domu. Być może jedyną 
perspektywą, jaką mają, jest balkon. A w środku rodzina z dziećmi, nastolatkami, rodzicami: 
aby potrafiły dobrze ze sobą rozmawiać, budować relacje miłości i potrafiły przezwyciężyć 
lęki tego czasu razem, w rodzinie. Prośmy o pokój rodzin dzisiaj, w dobie kryzysu oraz  
o kreatywność”                                                                                           /papież Franciszek/ 

Czy wiesz, że… 
W niedzielę 15 marca popołudniu papież Franciszek opuścił pieszo Watykan i opustoszały-
mi ulicami udał się do kościoła San Marcello al Corso gdzie znajduje się Krucyfiks który  
w 1522 r. był niesiony w procesji przez dzielnice miasta aby ustała w Rzymie Wielka zaraza. 
W piątek 27 marca modlił się przed tym Krucyfiksem na pustym Placu Świętego Piotra… 

Zamyśl się… 
„Łatwiej jest nawrócić grzesznika niż pla-
stikowego świętego”  

/śp. ks. Piotr Pawlukiewicz/  

Uśmiech 
- Mamo... kup mi małpkę. Proszę! - A czym Ty 
ją będziesz karmił synku? - Kup mi taką z Zoo, 
ich nie wolno karmić. 

Coś dla ducha… 
„Umyta dusza” 

„Trzeba myć nie tylko twarz, uszy, ręce, nos, zęby, całe ciało, ale trzeba także myć swoją 
duszę. Tak jak nieszczelne długopisy smolą nieraz paluchy, jak każdy brud, kurz, smoła, 
tusz smoli ciało, tak samo każdy grzech brudzi naszą duszą. Brudzi ją każde kłamstwo, 
każda nieszczerość, złość, nieposłuszeństwo. W czasie spowiedzi świętej myjemy duszę, 
obmywamy ją z grzechu. Ale nasza umyta dusza ma być jeszcze piękniejsza. Dusza wtedy 
pięknieje, kiedy karmi się Komunią świętą, kocha ludzi i umie przebaczać i pomagać. Jak 
dziewczynka ma piękną duszę, to i jej sukienka jest piękna jak skrzydła anielskie. Garnitur 
chłopca leży jak na świętym, tylko wtedy, kiedy on naprawdę chce być blisko Pana Jezusa. 
Gdzie są ludzie żyjący Panem Jezusem, tam jest lepiej na świecie. Ludzie są życzliwsi, po-
godniejsi, szczęśliwsi.”                                                                               /ks. J. Twardowski/ 

 


