
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Poniedziałek 03.05 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski 
800 + Jana i Mariannę Cudzik 
1000 + Władysława Lużyńskiego (r. śm.)  
1200 + Stanisława i Janinę Malickich, Annę Woźniak 
1600 + Jana (r. śm.) i Zofię Woźniczko 
Wtorek 04.05 św. Floriana (wsp.) - RELIKWIE 
1800 + Mariannę Wierzbicką (r. śm.) zam. mąż z dziećmi 
1900 + Stanisława i Stanisławę Malickich 
Środa 05.05 św. Stanisława Kazimierczyka (wsp.) 
1800 1) o Boże bł. z okazji imienin Stanisławy 2) + Andrzeja (2 r. śm.), Stanisława i Bogu-
sławę Znój 3) + Stanisława Zygadło od swatów Klimczaków 4) + Mariannę Świetlik i zm. 
z r. Skarbków i Godowskich 5) W 70 r. ur. Stanisława o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
zam. żona z córkami 6) + Stanisława Bedlę (19 r. śm.) zam. r.  7) o dar zdrowia dla Piotra 
przez wstawiennictwo MB NP. 8) + Tadeusza Metrykę od przyjaciół Baranów 9) Dzięk-
czynna w 2 r. ur. Jakuba 10) + Cecylię Korban oraz zmarłe członkinie Koła Różańcowego 
św. Szarbela z Nidy zam. Kółko Różańcowe 11) + Władysława (r. śm.), Stefanię, Edwarda 
i Kazimierę Metryków i zm. z r. Szałasów 12) + Cecylię Korban od Bożeny Stępniewskiej 
z Wrocławia 13) + Stanisława Golę od uczestników pogrzebu 
1900 + Mariannę, Stanisława, Zdzisława Skrzypek  
Czwartek 06.05 świętych Apostołów Filipa i Jakuba (święto) 
1800 + Annę, Jana, Janinę, Józefa, siostrę Helenę i Anielę Krąż z int. r.  
1900 + Anielę i Władysława Wojdów 
Piątek 07.05 Dzień Powszedni  
1800 + Krystynę (r. śm.), Bolesława, Bożenę, Irenę Parkitę, Kazimierza Barana, zm. z r. 
Parkitów i zm. w czyśćcu cierpiących z int. r. 
1900 + Janinę Malicką (6 r. śm.) zam. córka Ewa 
Sobota 08.05 św. Stanisława, Głównego Patrona Polski - RELIKWIE 
1800 + Stanisława Jaszczyka, Stefanię, Jana, Tadeusza Kruków 
1900 + Genowefę Pietszczyk (r. śm.) i Genowefę Tkacz 
Niedziela 09.05 VI Niedziela Wielkanocna 
800 + Józefę Nowak (21 r. śm.), Ks. Edwarda, Stefana, Mariana, Irenę Nowaków, Eugeniu-
sza, Janinę, Piotra, Mariusza Prędotów z int. r. 
1000 + Weronikę, Stanisława Madejów, Mariana Barwinka z int. syna 
1200 Chrzty: Jakub Piotrowski 
1600 za Parafię 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Dz 9, 26-31 / 1 J 3, 18-24 
Ewangelia: J 15, 1-8 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja 
jestem prawdziwym krzewem winnym, a Oj-
ciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą 
latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, 
odcina, a każdą, która przynosi owoc, 
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 
Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które 
wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, 
a Ja w was będę trwać. Podobnie jak lato-
rośl nie może przynosić owocu sama z sie-
bie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak 
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będzie-
cie. Ja jestem krzewem winnym, wy – lato-
roślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie 
nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa 
we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna lato-
rośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają 
w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać bę-
dziecie, a słowa moje w was, to proście, o 
cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Oj-
ciec mój przez to dozna chwały, że owoc 
obfity przyniesiecie i staniecie się moimi 
uczniami». 

Kazanie espresso… 
„Nie chcemy być sami. Każdego dnia szukamy oparcia, poczucia bezpieczeństwa. I dzisiaj 
Jezus oznajmia nam, że jesteśmy sami, jesteśmy gałązkami krzewu winorośli, którym jest 
On sam. Co więcej, Jezus chce, abyśmy w Nim trwali, w Nim byli zakorzenieni, bo tylko 
wtedy przyniesiemy owoc. Troszczy się o nas. Trwanie w Nim jest źródłem prawdziwej ra-
dości, która oddziałuje także na innych. Ta jedność z Jezusem jest dla nas najcenniejszym 
darem. Tu nie ma miejsca na połowiczność. Jezus, kiedy mówi, „beze mnie nic nie może 
uczynić”, zaprasza nas, abyśmy byli Jego uczniami. On pragnie, byśmy trwali w Nim. Czyż 
to nie jest najlepsza nowina?”                                                                         /ks. M. Frukacz/ 
 

Królowo Wszystkich Świętych  
módl się za nami! 

 
 
 

Extra… 
× 02.04.1895 – Bolesław Prus ukończył pisanie powieści historycznej Faraon. 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj: - po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie Róż Różańcowych i zmiana Tajemnic Ró-
żańca Świętego. Intencja na miesiąc maj: „ 
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania 
sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami”. 
- po Mszy św. o godz. 10.00 nauka śpiewu dla dzieci 1-komunijnych. 
- również po Mszy św. o 10.00 spotkanie z osobami, które miały wyjechać w majowy week-
end na Warmię i Mazury. 
- 2 maja przypada Dzień Flagi; bądźmy patriotami i pamiętajmy o wywieszeniu flagi narodo-
wej. Niech ona pozostanie na jutrzejszy dzień poświęcony Matce Bożej. 
▪ W tym tygodniu: - w poniedziałek – Uroczystość N.M.P. Królowej Polski, Msze św. o godz. 
8.00, 10.00, 12.00 i 16.00, we wtorek – wspomnienie św. Floriana, męczennika, Msze św. z 
relikwiami, - w czwartek – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, -w piątek – Święto N.M.P. 
Matki Łaski Bożej, -w sobotę – Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski i diecezji kieleckiej; Msza św. z relikwiami. 
▪ Codziennie w maju Nabożeństwa Majowe po Mszy św. o godz. 16.00 w niedzielę i po 
18.00 w dni powszednie. Kto nie jest w stanie przybyć do kościoła, niech organizuje nabo-
żeństwa przy kapliczkach, krzyżach przydrożnych, w rodzinie podczas wieczornej modlitwy. 
▪ Spotkanie Kręgu Biblijnego w czwartek o godz. 19.00 w Świetlicy przy Fontannie. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź godzinę 
przed Mszą św. 
▪ W pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 19.00 rozpoczniemy całodobową adora-
cję Najświętszego Sakramentu. Kto może prosimy o wpisanie się na listę na stoliku za ław-
kami dla celów organizacyjnych. 
▪ Zapewne pamiętamy komunikat ks. Biskupa Ordynariusza odnośnie peregrynacji obrazu 
św. Józefa. Wczoraj został on odebrany z katedry i przez tydzień będzie przebywał w Parafii 
w Morawicy. W najbliższą sobotę rano zostanie przewieziony do naszej Parafii. (Jeśli ktoś 
może uczestniczyć w delegacji zapraszam na godz. 8.00. Wyjazd spod kościoła.) Będziemy 
mogli modlić się do św. Józefa przy wystawionej w tym dniu Eucharystii. O godz. 21.00 
wspólny apel. Obraz zostanie u nas przez cały tydzień do godzin popołudniowych w na-
stępną sobotę. 
▪ W sobotę o godz. 19.30 przygotowanie przed chrztem. 
▪ Wczoraj na spotkaniu podczas rozdania książeczek dzieciom komunijnym została ustalona 
(mam nadzieję) ostateczna data I Komunii św.: I grupa dla dzieci ze szkoły z Brzezin 15 ma-
ja o godz. 11 00 i II grupa dla dzieci ze szkoły z Kowali 15 maja o godz. 13 00. 
▪ Bardzo prosimy o aktywne włączenie się w przygotowanie szat dla Matki Bożej i Pana Je-
zusa.: Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym nie tylko dzieci, ale i doro-
słych pn. „Moje szaty dla Maryi i Jezusa”. Zostały przygotowane kontury postaci widniejące 
na brzezińskim obrazie. Prosimy aby wymalować lub wykleić propozycję szat z koronami dla 
Matki Bożej i Pana Jezusa. Karty do prac znajdują się w kościele na stoliku za ławkami. 
Podpisane z tyłu prace prosimy zwrócić do zakrystii do dnia 16 maja. Organizatorem i fun-
datorem nagród jest Redakcja Pisma SANCTUS.  
I druga trudniejsza propozycja, o której wspominał p. Drapikowski podczas ostatniego poby-
tu. Zamówiłem tuleje, w których można umieścić karteczki z wypisanymi prośbami lub po-
dziękowaniami, czy zobowiązaniami. Te intencje spisane na karteczkach o wymiarach 4 X 
10 cm. zwinięte i zamknięte w tulejce można będzie wrzucić do skarbony znajdującej się na 
bocznym ołtarzu. Tulejki te zostaną następnie umieszczone w obrazie; włożone między ob-
raz a szatę. Taką tuleję mogą otrzymać - wspólnoty parafialne: jak Służba liturgiczna, Chór 
parafialny, Zespół Caritas, redakcja Sanctusa, dzieci komunijne, młodzież bierzmowana, -
czy też  osoby indywidualne podejmujące pewne zobowiązania, np.: duchową adop-
cję dziecka poczętego, odprawienie 9 pierwszych piątków czy sobót miesiąca, zobowiązanie 
się do odprawienia Nowenny pompejańskiej, podjęcie postu, czy abstynencji, lub też prze-
znaczenie jakichś środków pieniężnych np.: na Światowe Dni Młodzieży, na misje, Radio 
Maryja czy też na szatę dla naszego obrazu. Jeśli ktoś z dotychczasowych ofiarodawców 
pragnie się włączyć w to dzieło proszę o zgłoszenie się po tulejkę. Myślę, że jest wiele ta-

Maryja czy też na szatę dla naszego obrazu. Jeśli ktoś z dotychczasowych ofiarodawców 
pragnie się włączyć w to dzieło proszę o zgłoszenie się po tulekę. Myślę, że jest wiele takich 
intencji, na których nam bardzo zależy. Ten sposób powierzenia próśb poprzez wkładanie 
liścików pod obrus na ołtarzu, za obraz, czy pod figurkę jest stary i przez wielu 
praktykowany. W ten sposób nasz obraz będzie ubrany nie tylko w szaty z cennego 
kruszcu, ale nade wszystko w nasze modlitwy, wyrzeczenia i zobowiązania. Czy masz taką 
sprawę, na której bardzo Ci zależy i chciałbyś powierzyć ją w tajemnicy Bogu i Jego Matce? 
▪ W przyszłą niedzielę – druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 
▪ Komunikat kurialny: Dnia 7 maja będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny, Matki Łaski Bożej, głównej patronki Miasta. Obchody uroczystości w parafii kate-
dralnej wpisują się w Rok Jubileuszowy 850-lecia istnienia Bazyliki. O godz. 19.00 będzie 
sprawowana Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy – 
Metropolity Gdańskiego i naszych Księży Biskupów. 

Boży człowiek… - św. Teodozy Peczerski (3 maja) 
Teodozy urodził się w 1029 roku w Wasilkowie koło Kijowa. Jako młodzieniec, pragnąc 
życia doskonalszego, został uczniem św. Antoniego, ascety ruskiego, który miał swoją 
pustelnię koło Kijowa. Kiedy jednak Antoni opuścił to miejsce, aby samemu na pustkowiu 
prowadzić życie bogobojne, Teodozy pozostał wraz z jego uczniem, igumenem, czyli 
przełożonym klasztoru, Barlaamem. Po jego śmierci Teodozy został głową zakonnej 
wspólnoty (1062). Pod jego mądrymi rządami klasztor pęczniał od mnichów, gdyż stale 
napływali nowi kandydaci. Teodozy wystawił murowany klasztor z kościołem pw. Zaśnięcia 
Dziewicy Maryi.   

Zamyśl się… 
„Wszyscy wiemy, że nie można wyjść  
z kryzysu, pozostając takim samym, ja-
kim było się wcześniej. Wychodzimy 
lepsi lub gorsi – zarówno indywidual-
nie, jak i społecznie.”  

/Papież Franciszek/  

Uśmiech 
Adam i Ewa żyli dłuższy czas w raju przykładnie  
i szczęśliwie. Pewnego razu jednak Adam zniknął 
na kilka dni. Gdy znów pojawił się przed Ewą, co 
ona zrobiła? Jak myślicie? - pyta katechetka 
Jedna z dziewcząt odpowiada 
- Policzyła mu dokładnie żebra. 

Coś dla ducha… 
„Górnicza lampa” 

Pewien człowiek codziennie zstępował do wnętrza ziemi, gdzie wydobywał sól. Zawsze za-
bierał ze sobą kilof i lampę. Któregoś wieczoru, gdy wracał już na powierzchnię, w krętym  
i niewygodnym chodniku kopalni lampa wypadła mu z ręki i rozbiła się o skałę. Początkowo 
górnik był nawet z tego bardzo zadowolony: - Wreszcie! Miałem już jej dosyć. Musiałem 
zawsze nosić ją ze sobą, uważać, gdzie ją stawiam, myśleć o niej nawet w czasie pracy. Te-
raz mam jeden kłopot mniej. Czuję się bardziej wolny! A poza tym... chodzę tędy od tylu lat  
i na pewno się tutaj nie zgubię! 
Jednak bardzo prędko zabłądził. W ciemności wszystko wyglądało inaczej. Zrobił kilka kro-
ków, lecz boleśnie uderzył się o ścianę. Zdziwił się: czyżby to nie był ten sam chodnik? Jak-
że mógł zgubić się tak szybko? Spróbował zawrócić, lecz dotarł do brzegu jeziorka, w któ-
rym zbierały się spływające wody. - Nie jest zbyt głębokie - pomyślał - lecz jeśli tam wejdę, 
teraz, w ciemności na pewno tu utonę. 
Rzucił się na ziemię i zaczął iść na kolanach. Pokaleczył sobie dłonie i nogi. Łzy napłynęły 
mu do oczu, gdy spostrzegł, że w gruncie rzeczy udało mu się posunąć do przodu jedynie  
o kilka metrów i że nadal znajduje się właściwie w punkcie wyjścia. Nagle zatęsknił za swoją 
lampą. Upokorzony czekał, aż ktoś zejdzie na dół, by zacząć go szukać i wyprowadzi stąd, 
oświetlając drogę ogarkiem świecy. 
"Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. 
Przystępność Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych"                  /Bruno Ferrero/ 

 


