
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 06.04 Wielki Poniedziałek    
1800 1) + Michała, Stefanię Potoków, Piotra, Janinę Pędzików 
        2) + Paulinę Mazur z int. r. Łysaków, Kuchtów i Siekańców 
1830  W 18 r. ur. Adriana Grabowskiego od rodzeństwa i rodziców 
Wtorek 07.04 Wielki Wtorek  
1800  1) W rocznicę urodzin Bogumiły o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
        2) + Helenę Bentkowską z int. syna Andrzeja z rodz. 
1830  1) + Stanisława, Barbarę Adamczyków, Józefa i Mariannę Pobochów 
        2) + Leokadię Pyk 
Środa 08.04 Wielka Środa   
1600 1) W 40 r. ślubu Bogusława i Grażyny Pabian o dalsze bł. Boże na kolejne wspólne la-
ta; 2) + Mariannę, Franciszka Zawadzkich, Mariannę Franciszka Zegadłów; 3) + Rafała 
Taracha z int. rodziny Walaszczyków; 4) + Sławomira, Władysława, Zdzisława, Janinę 
Grzegorczyk, Franciszka Kuca, Bogumiłę Kaczmarczyk; 5) Do P. Jezusa Zmartwychwsta-
łego w 70 r. ur. Kazimiery i w 70 r. ur. Mariana o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej - 
z int. dzieci  z rodzinami; 6) + Zbigniewa Synicę i Tadeusza Kuca; 7) + Genowefę (r. śm.), 
Bolesława, Czesława i Stanisława Lużyńskich, Stanisława, Władysława Krążek, Krystynę i 
Edwarda Jakubczyk i zm. z rodziny Górczaków; 8) O Boże błogosławieństwo w 25 r. ślu-
bu Renaty i Wojciecha Rabiejów z int. dzieci; 9) + Genowefę w r. śm., Bolesława, Cze-
sława, Stanisława Lużyńskich, zm. z r. Krążków i Górczaków 
Czwartek 09.04 Wielki Czwartek 
1800  1) + O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla ks. Proboszcza, ks. Wikariusza, 
Ojca Jakuba i ks. Waldemara 
         2) + Leokadię Pyk  
Piątek 10.04 Wielki Piątek 
1600  Liturgia Wielkiego Piątku 
Sobota 11.04 Wielka Sobota 
1930  1) + Paulinę Mazur z int. Stefana i Krystyny Nowak z Sosnowca 
        2) + Edwarda Derenia (2 r. śm.) - zam. zięć z dziećmi i wnukami 
Niedziela 12.04 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
600 za Parafię 
800  + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickiego 
1000 + Genowefę i Józefa Plewów - z int. Kurtków  
1200  + Kazimierę, Józefa Prokop (r. śm.) 
1600 W 35 r. ślubu Zofii i Janusza Marców o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski zam. 
mama z dziećmi 
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 Niedziela Palmowa 
5 kwietnia 2020 r. Nr 19 (593) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 50, 4-7   /    Flp 2, 6-11 
Ewangelia:   Mt 26, 14 – 27, 66     
Ewangelia Procesji z Palmami: Łk 15, 1-10 
Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do 
Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus po-
słał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do 
wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdzie-
cie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Od-
wiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdy-
by wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich 
potrzebuje i zaraz je odeśle”». A stało się to, 
żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedz-
cie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi 
do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źre-
bięciu oślicy». Uczniowie poszli i uczynili, jak 
im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źre-
bię i położyli na nie swe płaszcze, a On 
usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe 
płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki  
z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go 
poprzedzały i które szły za Nim, wołały gło-
śno: «Hosanna Synowi Dawida! Błogosła-
wiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! 
Hosanna na wysokościach!» Gdy wjechał do 
Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i py-
tano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: 
«To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei» 

Kazanie espresso… 
„Bóg obdarzył mnie językiem wymownym, bym poprzez słowo krzepiące umiał przyjść  
z pomocą strudzonemu” – poucza prorok Izajasz. Jakże wielka odpowiedzialność ciąży na 
każdym z nas za mowę, za udzielony nam przez Boga dar słowa. Popatrzmy: umiejętność 
wypowiadania słów, ich zapisywania (również przekazywania językiem migowym), została 
nam dana przez Boga w celu niesienia pomocy strudzonym, w celu umocnienia tych, którzy 
naszego wsparcia potrzebują, jeśli naszych słów używamy, by ośmieszyć, ranić, obrażać – 
jak wielką odpowiedzialność ponosimy przed Bogiem. Uczmy się wypowiadanym słowem 
służyć naszym bliźnim. Niech to, co mówimy, będzie świadomym wyrazem naszej miłości 
do Boga i bliźnich.”                                                                                               /o. J. Bocian/ 
 

Zmiłuj się nad nami Panie! 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Janinę Za-
wadzką z Kowali i śp. Paulinę Mazur z Brzezin, które odeszły do domu Ojca. Niech 
odpoczywają w pokoju † 

Extra… 
× 05.04.1941 – w Kielcach niemieccy okupanci utworzyli getto żydowskie. 



A w parafii… 
1. W minionym tygodniu odbyły się dwa pogrzeby: we wtorek + Janiny Zawadzkiej z Kowali, 
która ostatnio mieszkała w Kielcach i w czwartek + Pauliny Mazur z Brzezin, która spoczęła 
na cmentarzu w Chomentowie. Módlmy się: "Wieczny odpoczynek...."  
2. Dzisiaj Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień, podczas którego dokonują się 
najważniejsze zbawcze wydarzenia: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Planowa-
na jest transmisja internetowa dzisiejszej Mszy św. o godz. 10. Błogosławieństwo palm bę-
dzie odbywać się na każdej Mszy św. poprzez modlitwę i uczynienie znaku krzyża bez pro-
cesji i pokropienia wodą święconą. Odwołany jest również konkurs palm. 
3. W środę po Mszy św. o godz. 18 - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
O godz. 19 przygotowanie przed chrztem. 
4. W Wielki Czartek Msza Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 18 bez obrzędu ob-
mycia nóg i bez przeniesienia Eucharystii do ciemnicy. Najświętszy Sakrament pozostaje  
w tabernakulum. Adoracja w naszej Parafii będzie trwać tradycyjnie w tym dniu do godz. 22. 
Eucharystia będzie transmitowana przez internet, dodatkowo transmisja Gorzkich Żali  
o godz. 21. 
5. W Wielki Piątek planowana jest transmisja internetowa Liturgii Wielkopiątkowej rozpoczy-
nającej się o godz. 16, i później adoracji od 20 do 21. Podczas adoracji Krzyża nie będzie 
jego procesyjnego wniesienia, ani ucałowania. Cześć krzyżowi będziemy mogli oddać przez 
skłon lub przyklęknięcie. Adoracja w naszej Parafii będzie trwać w tym dniu przy wystawio-
nym Najświętszym Sakramencie przy Grobie Pańskim tradycyjnie do godz. 24. 
6. W Wielką Sobotę nie ma poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny ani w kościele, ani 
w innych miejscach. Prosimy aby dokonać tego w domach rodzinnych wg obrzędu zamiesz-
czonego na stronie internetowej Diecezji Kieleckiej i parafialnej. Liturgia Wigilii Paschalnej 
rozpocznie się po zachodzie słońca o godz. 19.30. Nie będzie rozpalania ognia przed ko-
ściołem i procesji z paschałem do świątyni. Pominięte zostaną również okadzenia, błogo-
sławieństwo wody chrzcielnej i pokropienie wodą święconą. Po zakończeniu Liturgii Eucha-
rystycznej nastąpi błogosławieństwo i schowanie Najświętszego Sakramentu do tabernaku-
lum. Można jednak pozostać na adoracji do godz. 24. Transmisja internetowa rozpocznie 
się o godz. 19.30 
7. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rezurekcja rozpocznie się tradycyjnie o godz. 
6 rano i będzie transmitowana przez internet. Pominięta jednak zostanie procesja rezurek-
cyjna. Pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę o godz. 8, 10, 12 i 16. 
8. Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem KEP, Biskupa Kieleckiego, władz państwo-
wych i sanitarnych na Mszy świętej, nabożeństwach i pogrzebach może jednocześnie w ko-
ściele przebywać maksimum 5 osób. 
9. Jeśli pogoda na to pozwoli spowiedź będzie się odbywać na zewnątrz kościoła lub w po-
mieszczeniu po prawej stronie głównego wejścia do kościoła (w byłym magazynku, a przy-
szłej kaplicy Wszystkich Świętych) przy przenośnym konfesjonale. 
10. Na razie wstrzymane są wszelkie rozporządzenia dotyczące I Komunii św. czy Bierz-
mowania. Zachęcamy, by przygotowanie odbywać w swojej rodzinie poprzez rozmowy na 
tematy religijne, uczenie katechizmu, czytanie Pisma św. i lektury duchowej, wspólną modli-
twę.   
11. Zachęcamy do nieustannej modlitwy do Boga w celu ustania pandemii koronawirusa. 
Pamiętajmy o modlitwie różańcowej, szczególnie każdego dnia o godz. 20.30 i wstawiennic-
twu naszych Patronów.  
12. W Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna do Bożego Miłosierdzia. 
13. Jeśli mogę zażartować, to chciałbym przypomnieć, że za tydzień w Niedzielę Wielka-
nocną jest druga, gospodarcza niedziela miesiąca. Oczywiście taca nie będzie zbierana.  
14. Pamiętam o pięknej i jakże potrzebnej posłudze świadczonej przez strażaków, chór, ko-
ła różańcowe czy inne grupy. W związku z przeżywaną pandemią Wasza służba przy Gro-
bie Bożym jest niemożliwa. Dziękuję za dotychczasową troskę i proszę o indywidualne za-
angażowanie.  
 

15. Dziękuję za zainicjowanie pomysłu, zakupienie i zamontowanie kamery i sprzętu do in-
ternetowej, bezpośredniej transmisji z kościelnych nabożeństw i uroczystości dostępnych na 
YouTube: kanał – Parafia Wszystkich Świętych w Brzezinach. Link do transmisji dostępny 
jest zawsze także na stronie parafii oraz facebooku: Świętych Obcowanie. 
16. Ogłoszenia są dostępne na naszej stronie parafialnej i w SANCTUSIE umieszczonym 
na stoliku za ławkami oraz w sklepach na terenie parafii, które bezpłatnie można zabrać. 

W poszukiwaniu… 
1. Papież Franciszek w ostatnich dniach powiedział, takie piękne słowa, że ten czas epide-
mii naszego rozdzielenia minie jak po wojnie i nastanie nowy czas. Już nie będzie innych, 
będziemy my. Myślę, że to też dobry czas, żeby mieć tą świadomość czym jest K(k)ościół. 
Szczególnie w Internecie można dzisiaj znaleźć i zobaczyć wielką różnorodność i różne 
piękne akcje jakie są i dzieją się w Kościele w Polsce. Wielu z nas pewnie zatęskniło już za 
Mszą w kościele na żywo, może wielu księży zatęskniło, że Msze odprawiają w pustych mu-
rach. Dzisiaj księża są sami w kościele, ale Kościół to nie są sami księża czy siostry zakon-
ne! Jako Katolicy wszyscy jesteśmy tak samo częścią Kościoła. Tylko czy tak na pewno by-
ło? Czy tak czuliśmy? Czy może to był pusty slogan, mimo, że zapisany gdzieś tam w po-
ważnych i trochę zakurzonych pismach Kościoła… Może więc kiedy nastanie dzień naszego 
powrotu i będziemy mogli razem wejść do kościoła parafialnego poczujemy, że nie ma już 
nas i ich ale, że jesteśmy My…..                                                                                        /KK/  
2. „Pan nas wzywa ze swego krzyża do odkrycia na nowo życia, które nas czeka, do spoj-
rzenia na tych, którzy nas potrzebują, aby umocnić, rozpoznać i pobudzić łaskę, która jest w 
nas.” - mówił papież Franciszek podczas modlitwy na pustym Placu św. Piotra. To trudny 
czas dla wszystkich. Jak go przeżywamy? Wprowadzane ograniczenia zaczynają nam do-
skwierać. Niektórzy oddają się bezinteresownej pomocy wolontaryjnej czy wytrwałej pracy 
na swoich stanowiskach w szpitalach czy w sklepach. Inni pokornie przyjmują brak możli-
wości realizacji codziennych działań. Wielu trwa w strachu i niepewności jutra. Są też nie-
stety tacy, którzy sieją zamęt, szemrają, budzą lęk czy propagują fałszywe teorie. Jeszcze 
bardziej bolesne, gdy robią to pod płaszczykiem wiary… Ciężko żyć bez pełnego dostępu 
do sakramentów. Wydaje się jednak, że niektórym zabrakło głównie obrzędowości, która 
została ograniczona. Jednak przecież nikt nie zabrał nam WIARY. Bądźmy pokorni i po-
słuszni. Chrońmy się przed pychą, która gubi! I będąc na wzburzonym morzu, błagajmy  
z wiarą, nadzieją i miłością Miłosiernego Boga: „Zbudź się Panie!”, „Ratuj, bo giniemy.”  /DZ/ 

Zamyśl się… 
„Krzyż uśmiech, korona 
głęboko to takie proste 
kiedy się kocha”   

/ks. Twardowski/ 

Uśmiech  
Pewien biskup przyjechał do grupy którą nie bardzo lubił. Akurat 
mikrofony przestały działać wtedy biskup wyszedł i powiedział 
mamy problem z mikrofonem, a ludzie odpowiedzieli „I z duchem 
twoim” 

Coś dla ducha… 
„Na Wielkanoc” 

Dlaczego życzymy sobie „Wesołych Świąt”, chociaż czasami chlapie deszcz i nie świeci 
słońce? Dlaczego życzymy sobie „Wesołego jajka”, chociaż czasem jajko jest blade, jak 
dziewczynka po grypie, nie zawsze rumiane i malowane? Dlaczego życzymy sobie „Weso-
łego baranka”, chociaż baranek jest mizerak i można bać się, że go wilki zjedzą? Dlaczego 
życzymy sobie „Wesołego śniadania”, chociaż nie każdy ma szynkę? Dlatego, że chociaż 
Pana Jezusa zabili źli ludzie i położyli do grobu – On wstał z grobu żywy, odsunął kamień  
i jest wciąż między nami. Nie widzimy Go, tak jak nie widzimy powietrza, ale On jest. Skąd 
wiemy, że On jest? Bo wszyscy Jego wrogowie, Piłat, Herod, są teraz tacy mali, mało kto  
o nich pamięta. A Panu Jezusowi budujemy kościoły. Jakie to niezwykłe, że chociaż Go nie 
widzimy, klękamy przez Nim. To dopiero jest Ktoś naprawdę Niezwykły. Stale podpowiada: 
„Słuchaj! Jeżeli będziesz kochał i służył ludziom, to zawsze po jakimś czasie będziesz naj-
ważniejszy, choćby tego nie rozumieli.                                                       /ks. J. Twardowski/ 

 


