
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 25.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Zygmunta Białego - zam. wnuczka Agnieszka 
        2) Podziękowanie Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski w rodzinie  
z prośbą o zdrowie i Boże bł 
1900 + Stanisława Burasa (17 r. śm.), Genowefę i zm. z r. Burasów i Rozparów  
Wtorek 26.05 św. Filipa Nereusza (wspomnienie)  
1700 + Katarzynę Kruk - z int. Córki 

1800 1) + Zdzisława Lużyńskiego 
        2) + Helenę Nowak- od dzieci 
1900 + Józefa Zegadło - syn Andrzej z r. 
Środa 27.05 Dzień Powszedni   
1800 1) O Boże błogosławieństwo dla Szymona i Marii 
       2) + Zdzisława Lużyńskiego 
1900 1) + Stanisławę Ulor (r. śm.), Jana i zm. z r. Ulorów  
       2) + Józefa Zegadło - żona Marianna 
Czwartek 28.05 Dzień Powszedni  
1800 Msza święta Dziękczynna w 1 r. ur. dla Mai Cudzik z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę Matki Bożej 
1900 + Krystynę Kutę i zm. z r. Kutów 
Piątek 29.05 św. Urszuli Ledóchowskiej (wspomnienie) - RELIKWIE 

1800 1) + Stanisławę, Zofię, Władysława, Tadeusza Malickich, Irenę i Edwarda Golów 
        2) + Zdzisława Lużyńskiego 
1900 1) + Magdalenę Woźniak  
        2) + Józefa Zegadło - córka Małgorzata z rodziną 
Sobota 30.05 Dzień Powszedni 
1800 + Józefa Rajkiewicza w r. śm. i za zm. z r. Rojkiewiczów 
1900 + Irenę Kij (r. śm.) 
Niedziela 31.05 Zesłanie Ducha Świętego 
800 + Sebastiana, Karola, Władysława Tetelewskich, Zofię, Henryka Lech  
1000 za Parafię 
1200 + Edwarda Brzozę (urodzin.) z int. wnuczki Katarzyny  
1400 z racji poświęcenia pól w Nidzie 
1600 + Stanisława, Zdzisława, Genowefę, Bogdana Szałas, Krystynę Kasperek 

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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Wniebowstąpienie Pańskie 
24 maja 2020 r. Nr 26 (600) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 1, 1-11 /   Ef 1, 17-23   Ewangelia:   Mt 28, 16-20 

Jedenastu 
uczniów udało się 
do Galilei, na gó-
rę, tam gdzie Je-
zus im polecił.  
A gdy Go ujrzeli, 
oddali Mu pokłon. 
Niektórzy jednak 
wątpili. Wtedy Je-
zus podszedł do 
nich i przemówił 
tymi słowami: 
«Dana Mi jest 
wszelka władza  
w niebie i na zie-
mi. Idźcie więc  
i nauczajcie 
wszystkie narody, 
udzielając im 
chrztu w imię Oj-

ca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». 

Kazanie espresso… 
„Gdy końca dobiega czas przygotowania do spełniania jakiegoś zadania czy posługi, nie 
możemy się doczekać uzyskania upragnionych uprawnień. Polecenie Jezusa do apostołów, 
by czekali na spełnienie Obietnicy Jezusa – na zesłanie Ducha Świętego – zanim zaczną 
nauczać, niech będzie dla nas wezwaniem do ćwiczenia się w cierpliwości. Dobiega końca 
czas narzeczeństwa – nie uzurpujmy sobie przywilejów małżonków; dobiega kres czas se-
minarium – nie uzurpujmy sobie praw, kapłana; dobiega końca czas nauki – nie uzurpujmy 
sobie praw, które uzyskamy, otrzymawszy dyplom… Czas oczekiwania, zwłaszcza pełen 
emocji okres kończący czas dni przygotowania, niech będzie czasem modlitwy, by dalsze 
życie i posługiwanie prowadzić dobrze i owocnie.                                               /o. J. Bocian/ 

 
 

JUBILEUSZ PISMA PARAFIALNEGO SANCTUS 
w służbie Kościołowi - na większą chwalę Pana 

 
 
 

Extra… 
× 24.05.1883 – W Nowym Jorku otwarto Most Brookliński. 
× 25.05.1477 – Wit Stwosz rozpoczął w Krakowie pracę nad Ołtarzem Mariackim  
 



A w parafii… 
▪ Czasami Pan Jezus zupełnie znika nam z oczu. Poszedł przygotować nam miejsce, ale 
nie pozostawił nas sierotami. Pozostał z nami w inny eucharystyczny sposób. Dzisiejsza 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest wezwaniem i zachętą do modlitwy o Pocie-
szyciela - Ducha Świętego. 
▪ Dzisiaj poświęcenie pól w Kowali. O godz. 14.00 jeden ks. z jednej, a drugi z drugiej strony 
rozpocznie modlitwę przy przygotowanej figurce lub krzyżu przydrożnym. Po odprawionym 
nabożeństwie przejdzie w szatach liturgicznych do kolejnej kapliczki w kierunku remizy, 
gdzie zostanie odprawiona Msza św. o godz. 15.00 w intencji urodzajów i o bł. B. dla miesz-
kańców Kowali i Kowali Małej. Jeśli ktoś będzie chciał dołączyć do procesji księdza, powi-
nien zachować odpowiednią odległość. 
▪ "Wieczór Modlitwy z Janem Pawłem II" z okazji 100 rocznicy urodzin "naszego Papieża" 
odbędzie się dziś w naszym kościele  o godz. 18.00. Ze względu na występy dzieci i ich 
bezpieczeństwo można w nim uczestniczyć wyłącznie na zewnątrz kościoła lub poprzez 
transmisję online w Internecie. 
▪ Dziś ukazał się 600-tny numer Pisma Parafialnego SANCTUS. Bóg zapłać wszystkim za-
angażowanym w to dzieło. 
▪ W tym tygodniu wspominamy: 
- we wtorek - św. Filipa Nereusza, kapłana, 
- w piątek - św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. Msza św. z relikwiami. 
▪ Msza św. na poświęcenie pól przy kaplicy w Nidzie planowana jest w następną niedzielę 
31 maja o godz. 14.00. 
▪ Zapraszamy rodziców uczniów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania na 
spotkanie, które odbędzie się w przyszłą niedzielę 31 maja po Mszy św. popołudniowej  
i Nabożeństwie Majowym. 
▪ We wtorek Dzień Matki. Każdy z nas ma Mamę. Na Nabożeństwie Majowym, za przyczy-
ną Matki w niebie, będziemy wypraszać potrzebne łaski dla naszych mam, tak żywych jak  
i zmarłych. 
▪ Przypominam, że według nowych wytycznych w naszym kościele może jednocześnie 
przebywać 32 osoby. 
▪ Dziękuję za rozebranie grobu i posprzątanie kościoła. 
▪ Dziękuję za indywidualne składanie ofiar na kościół. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Artysta jest apostołem piękna które pomaga nam żyć, pomyślmy o takich artystach ale też 
o nas samych. Jeśli spytacie mnie o przykłady piękna, prostego codziennego piękna za 
pomocą którego możemy poprawić nastrój drugiej osobie przychodzą mi do głowy dwie 
rzeczy uśmiech i poczucie humoru. Umiejętność uśmiechania się, uśmiech jest niczym kwiat 
serca szczególnie gdy jest bezinteresowny. Nie służy manipulacjom ani innym celom po 
prostu szczery uśmiech jak to mówią i poczucie humoru. W tym miejscu muszę się do 
czegoś przyznać, codziennie po porannej modlitwie odmawiam modlitwę o dobry humor 
autorstwa Św. Thomasa Mora już pierwsze wersy wywołują uśmiech „Panie daj mi dobre 
trawienie a także coś do przetrawienia” o to chodzi (śmiech papieża).”    /papież Franciszek/ 

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II 
Wstawiaj się, abyśmy byli zawsze wierni Ewangelii, 
Wstawiaj się, abyśmy potrafili otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi. 
Wstawiaj się, abyśmy w tych trudnych czasach, byli świadkami radości i miłosierdzia. 
Wstawiaj się, abyśmy potrafili odpowiadać na potrzeby naszych cierpiących braci, rozpozna-
jąc w ich twarzach oblicze Pana. 
Pomóż nam za twoim wstawiennictwem, abyśmy nigdy nie pozwolili sobie ukraść nadziei  
i byli mężczyznami i kobietami podążającymi w pewności wiary. 
                                                                                    /modlitwa autorstwa papież Franciszka/ 

Boży człowiek… - św. Fryderyk (18 września) 
Fryderyk całe swoje życie związał z miastem belgijskim Liege. Dał przykład swojej 
pobożności w czasie uciążliwej i bardzo w owych czasach niebezpiecznej podróży do Ziemi 
Świętej. Okazał także niezwykłe męstwo i stanowczość w czasie przeprowadzania w swojej 
diecezji reform, nakazanych przez papieża św. Grzegorza VII. Kiedy po konsekracji  
w Reims Fryderyk udawał się do swojej stolicy w Liege, przeciwnicy zgotowali na niego 
zasadzkę, z której cudem wyszedł cało. Rządy nad diecezją sprawował zaledwie przez  
2 lata. Zmarł niebawem, 27 maja 1121 roku.  

Utrwalone na papierze 
Dziś ukazuje się 600-tny numer Pisma Parafialnego SANCTUS. Kto by się spodziewał, że 
damy radę tyle lat regularnie przygotowywać tę prostą gazetkę parafialną. 600 niedziel  
z Sanctusem… Zaczęło się w 2008 roku i trwa. Choć przez ten czas tak wiele się działo. Od 
początku tyle małych i większych pomyłek się nam zdarzyło. Dzięki funduszom, które udaje 
się nam zebrać przy rozprowadzaniu pisma, wykonaliśmy mnóstwo małych i większych prac 
w parafii. Przez ten czas podjęliśmy również dużo małych i większych inicjatyw oraz dzieł. 
Małe i większe. To nasze MAŁE pismo jest przecież tylko na WIĘKSZĄ chwałę Boga. Naj-
bardziej utwierdzają nas w tym trudy i ciosy, które zdarzają się co jakiś czas od „cichych 
komentatorów” i „życzliwych doradców”. Ale czym one są przy prostym słowie ‘dziękuje’ od 
starszej czytelniczki. Czym są przy pytaniu w zakrystii ‘jak to już brakło Sanctusów?’. Czym 
są przy widoku, że ktoś regularnie sięga do czytania tekstu Ewangelii na pierwszej stronie? 
Jak mówiła św. Matka Teresa z Kalkuty, jeśli: „Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy 
robić rzeczy małe, za to z wielką miłością.” Ważne by robić to nieustannie na większą chwa-
łę Pana. Ufamy, że tak jest z naszym pismem i prosimy o modlitwę, by zawsze tak było.  
W końcu jest dedykowane Jemu – Bogu, jedynej Świętości (Sanctus)!  
W to dzieło parafialne przez 12 lat zaangażowało się łącznie 15 osób. Obecny skład Redak-
cji to: Krzysztof Kubicki, Tomasz Korban, Miłosz Giemza, Julia Giemza, Mikołaj Wojcieszyń-
ski, Damian Zegadło. Współpracują z nami Mateusz Łabęcki, Kamil Pawlusek i Miłosz Syni-
ca. Za pomoc w dystrybucji SANCTUSÓW serdecznie dziękujemy ministrantom i Panu Ko-
ścielnemu, a w czasie pandemii także Bogdanowi i Teresie Kaczor. Oczywiście nic, by się 
nie udało bez przychylności i wsparcia ks. Proboszcza Józefa Knapa, któremu także dzięku-
jemy. A na koniec okazjonalny wiwat jednej z osób z redakcji: 600! - viva Sanctus, viva sei-
cento... Bailando, bailando!  Dziękujemy i życzymy dużo radości wiary!                        /DZ/ 

Zamyśl się… 
„Tylko ten, kto wie gdzie stoi, potrafi podać 
kierunek, w którym chce iść.”  
                          /Sw. John Henry Newman/ 

Uśmiech 
Roztargniona pielęgniarka mówi do koleżanki: 
- Weź ten termometr i zobacz, który pacjent ma 
mój długopis pod pachą. 

Coś dla ducha… 
„Zawstydzony święty Tomasz” 

Święty Tomasz był jednym z wzorowych uczniów Pana Jezusa. Trzy lata uczył się religii  
i zawsze miał oceny celujące z góry na dół i świadectwa z czerwonym paskiem. Ale wystar-
czyło, że Jezus oddalił się na kilka dni przez swoją śmierć i po zmartwychwstaniu Tomasz 
zaczął kręcić nosem, kaprysić i trochę nie wierzyć w Pana Jezusa. Koledzy mówili mu: - 
Słuchaj! Co Ty wyrabiasz? Nie chodzisz do Wieczernika, nie modlisz się, urywasz się z lek-
cji religii i nie chcesz wiedzieć, co się stało dalej z Panem Jezusem. A On przyszedł do nas  
i pokazał swoje poranione ręce i nogi. Tomasz nie bardzo uwierzył, ale poszedł z nimi do 
Wieczernika i kiedy siedział przy stole, nagle przyszedł Pan Jezus przez zamknięte drzwi  
i zapytał: - Jak ty wyglądasz, Tomasz? Jeszcze w czasie Wielkiego Postu miałeś piątkę,  
a na Wielkanoc masz dwóję z religii! (…). Ogromnie się Tomasz zawstydził, ukląkł wzruszo-
ny, wstydząc się jak malec, że chciał wszystko zobaczyć i do rany włożyć palec.  

/ks. J. Twardowski/ 
 


