
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 17.05 Dzień Powszedni   
18

00 
O Boże błogosławieństwo dla członków Kółka Różańcowego św. Katarzyny Labouré 

z Brzezin 

19
00

 + Zofię Więckowską zam. mąż z r. 

Wtorek 18.05 św. Stanisława Papczyńskiego (wsp.) - RELIKWIE 

18
00 

1) Msza Św. dziękczynna za dar życia i powołania z okazji 101 rocznicy ur. św. Jana 

Pawła z int. Parafialnego Zespołu Caritas 

       2) O Boże błogosławieństwo dla Szymona i Marii Kruk o potrzebne łaski i opiekę 

Matki Bożej 

19
00 

+ Andrzeja, Rozalię oraz Irenę i Henryka Malickich 

Środa 19.05 Dzień Powszedni    
18

00
 1) + Zdzisława Metrykę zam. żona z dziećmi 2) za żywych o Boże błogosławieństwo  

i o wieczne zbawienie dla zmarłych z Kółka Różańcowego św. Siostry Faustyny z Brzezin 

3) + Władysławę Kubicką od syna Krzysztofa z żoną 4) + Ryszarda Szulkowskiego (8 r. 

śm.) 5) + Genowefę Zawadzką od córki Jolanty z r. 6) + Cecylię Korban od Zespołu Ni-

dzianecki 7) + Franciszkę, Jana, Tadeusza Frankowiczów, Wincentego Zygadło i Mariannę 

Skarbek 8) + Stanisława Golę od Leszka Goli 9) + Józefę Dziewięcką od syna Aleksandra 

10) + Annę, Stanisława, Roberta, Józefa Krawczyka, Jana, Genowefę Korba   

19
00 

Z okazji 60 r. ślubu Józefa i Marii Więcławskich o Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski na dalsze lata pożycia małżeńskiego 

Czwartek 20.05 Dzień Powszedni  
18

00 
+ Mariannę Świetlik 

19
00 

+ Zygmunta z Bilczy 

Piątek 21.05 Dzień Powszedni  
18

00 
1) + Zofię (r. śm.), Fryderyka, Jana i Zofię Woźniczko 

       2) + Władysławę Kubicką od syna Henryka z żoną i dziećmi 

19
00 

+ Marię, Władysława Wojtasik  

Sobota 22.05 św. Rity z Cascia (wsp.) 
18

00 
+ Stanisławę, Zofię, Władysława, Tadeusza Malickich, Irenę i Edwarda Golów 

19
00

 + Genowefę Prędotkę od syna Zdzisława z r. 

Niedziela 23.02 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
8

00
 + Tomasza, Adama, Mariannę, Mariana Kubickich, Genowefę, Edwarda Władyszew-

skich, Juliana Kasperka 

10
00 

+ Edwarda i Andrzeja (r. śm.) Machulskich 

12
00 

Chrzty: Martyna Bała 

16
00

 za Parafię 

Parafia pw. Wszystkich Świętych Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com   tel. 41 311 42 59 
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Wniebowstąpienie Pańskie 
16 maja 2021 r. Nr 25 (651) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 1, 1-11 /   Ef 4, 1-13     Ewangelia: Mk 16, 15-20 

Jezus, ukazawszy się 
Jedenastu, powiedział 
do nich: «Idźcie na ca-
ły świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu! Kto uwie-
rzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony; a kto 
nie uwierzy, będzie po-
tępiony. Te zaś znaki 
towarzyszyć będą tym, 
którzy uwierzą: w imię 
moje złe duchy będą 
wyrzucać, nowymi ję-
zykami mówić będą; 
węże brać będą do 
rąk, i jeśliby co zatru-
tego wypili, nie będzie 
im szkodzić. Na cho-
rych ręce kłaść będą,  
a ci odzyskają zdro-
wie». Po rozmowie  
z nimi Pan Jezus zo-
stał wzięty do nieba  

i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał  
z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

Kazanie espresso… 
„Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia. Patrzymy na niebo i ponownie widzimy 
Jezusa w Jego boskim majestacie. Objawił nam Boga, odkupił nasze grzechy i „został wzię-
ty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga: On stworzył nam niebo. A w domu Ojcu jest 
mieszkań wiele. My też mamy nadzieję, że kiedyś tam zamieszkamy. Dlatego starajmy się 
żyć blisko Jezusa, być Jego świadkami i dzielić się Jego miłością z bliźnimi. I tak tajemnica 
Wniebowstąpienia Pańskiego staje się dla nas źródłem prawdziwej radości. Przypomina 
nam o czymś wielkim – o tym, że istnieje niebo.”                                            /ks. M. Frukacz/ 
 
 

Panie zaprowadź nas do swego Domu 
 

 
 

Extra… 
× 16.05.1657 – Ks. Andrzej Bobola został w okrutny sposób zamęczony na śmierć przez 

Kozaków w rzeźni w Janowie Poleskim. 
× 18.05.1888 – W Bydgoszczy wyjechał na trasę pierwszy tramwaj konny. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Wczoraj dzieci przeżyły wspaniały dzień. Uczestniczyły w pełni podczas Mszy św. przyj-
mując po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii św. do swego serca. W białym tygodniu za-
praszamy w niedzielę: dzieci z Brzezin na Mszę św. o godz. 10.00, a dzieci z Kowali na 
12.00. W poszczególne dni tygodnia: dzieci z Brzezin uczestniczą we Mszy św. o godz. 
18.00, a z Kowali o 19.00: 
- w poniedziałek nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (dzieci przynoszą świece), 
- we wtorek zbieranie ofiar na misje (dzieci przynoszą otrzymane koperty), 
- w środę zawierzenie życia swojego, swojej Rodziny, Parafii i Ojczyzny Matce B. (medaliki), 
- w czwartek rozdanie pamiątkowych obrazków komunijnych, 
- w piątek przekazanie książeczek do 9 pierwszych piątków miesiąca, 
- w sobotę przeżycie wspólnej, rodzinnej Komunii św. 
▪ Również wczoraj po tygodniowej obecności w naszej Parafii przekazaliśmy do Parafii  
w Dębskiej Woli obraz św. Józefa, który peregrynuje w związku z przeżywanym Rokiem Św. 
Józefa. 
▪ Dzieci komunijne proszę o pozostanie w przyszłą niedzielę na chwilę, na spotkanie po 
Mszy św. o godz. 10.00 na przećwiczenie sypania kwiatków w Boże Ciało. 
▪ We wtorek wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego, Msza Św. z relikwiami. 
▪ Spotkanie Kręgu Biblijnego w czwartek o godz. 16.00 w Świetlicy przy Fontannie. 
▪ W piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ Próba dla kandydatów przed bierzmowaniem we wtorek i w środę o godz. 16.00 w koście-
le. Obecność obowiązkowa. 
▪ Spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania w następną niedzielę po Mszy św.  
o godz. 10.00 w kościele. 
▪ W przyszła niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W ramach przygo-
towań do przyjęcia darów Ducha Świętego po Komunii św. odmawiamy Nowennę. 
▪ Dzisiaj upływa termin składania prac w konkursie plastycznym pn. „Moje szaty dla Maryi  
i Jezusa”. 
▪ Trwają prace przy ociepleniu plebanii. Jesteśmy na etapie dobierania kolorów na elewację, 
która zostanie wykonana nie tylko na budynku plebanii, ale również na budynku gospodar-
czym koło kościoła. 
▪ Dziękuję ks. Damianowi, p. katechetce, dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom, rodzicom, 
organiście i kościelnemu za przygotowanie liturgii, kościoła i jego otoczenia.   

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Pan wzywa nas do odporności i do tego, abyśmy nie zamykali się w sobie, ale zrewolucjo-
nizowali nasze priorytety, przemyśleli na nowo naszą hierarchię wartości, obudzili i wprawili 
w ruch solidarność i nadzieję, aby nadać siłę tej epoce, w której wszystko wydaje się rozpa-
dać. Starając się przeżyć ten trudny czas z siłą wiary i żarliwością miłości, ćwiczmy nasze 
oczy, by patrzeć z życzliwością na innych, by szukać cierpiących – bo na pewno gdzieś bli-
sko nas, w naszym sąsiedztwie jest ktoś, kto "utyka" albo musiał przystanąć ze zmęczenia. 
Jako ludzie i jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, aby pochylić się nad naszymi braćmi  
i siostrami i pomóc im wstać, aby mogli iść dalej aż do blasku tego nowego światła, które 
rozjaśni wszystko i wszystkich. Ale jeśli nie wesprzemy tych, którzy nie potrafią ustać na 
własnych nogach, jeśli nie wydobędziemy z zapomnienia tych, którzy leżą cierpiący i niewi-
doczni dla egoistycznych oczu, to nie dotrzemy do miejsca przeznaczenia. Znajdujemy się 
w kluczowym momencie dla ludzkości, zagrożonej nie tylko z powodu covida, ale również 
innego strasznego wirusa, który może okazać się bardziej zabójczy: wirusa egoizmu, który 
wyraża się w przekonaniu, że życie będzie lepsze, jeśli będzie lepsze dla mnie; że wszystko 
będzie dobrze, jeśli ja będę miał się dobrze. Od tego się zaczyna, a kończy się na selekcjo-
nowaniu ludzi, odrzucaniu starszych, marginalizowaniu biednych i odpychaniu "niewygod-
nych".                                                                                                         /Papież Franciszek/  

Boży człowiek… - św. Jan I (18 maja) 
Jan stolicę Piotrową objął 13 sierpnia 523 r. Zawdzięczamy mu wprowadzenie do 
kalendarza sposobu liczenia czasu od narodzin Pana Jezusa. Gdy cesarz Justynian wydał 
dekret, nakazujący arianom zwrot wszystkich kościołów katolikom, król Ostrogotów, 
Teodoryk, przymusił papieża Jana, aby udał się do Konstantynopola w celu złagodzenia 
zarządzenia. Dokonał koronacji cesarza. Po powrocie do Rawenny, Jan I przedłożył 
utrzymanie edyktu cesarskiego. Z powodu nieuzyskania zgody na rekonwersję arian, został 
przez króla siłą uwięziony. 18 maja 526 r. zmarł w więzieniu. 

 Znaleziono… 

„Pamiętam scenę ze studiów. Siedziałem w knajpie z kumplem, rasowym zatwardziałym 
antyklerykałem. Po dwóch piwach, chcąc mnie sprowokować, zaczął agresywnie najeżdżać 
na Kościół, rzucając warczącymi wyrazami. Powietrze zrobiło się gęste od szyderki. Znałem 
jego intencje. Niewiele mi trzeba, mam naturę wulkanu. Zagotowało się we mnie i już 
miałem ukłuć go jedną z ostrych jak szpilka dewiz „mistrza ciętej riposty”, ale udało mi się 
przeczekać. Zacząłem spokojną rozmowę. Wystarczyło kilka zdań. Do dziś pamiętam 
zaskoczenie, gdy po chwili kumpel ze łzami w oczach (nie przesadzam!) zaczął mi 
opowiadać o swym poranionym, rozdartym życiu. Byłem tak zdumiony i zbity z tropu, że nie 
wytrzymałem ciśnienia i zmieniłem temat. Jak się okazało, atak miał być jednie przykrywką, 
prowokacją do tej rozmowy. Tak, wówczas na własnej skórze przekonałem się  
o prawdziwości słów zanotowanych przez św. Jakuba: „Gniew bowiem męża nie wykonuje 
sprawiedliwości Bożej”. „Kiedy przychodzą do furty drugi raz ci sami ubodzy, obchodzę się  
z nimi z większą łagodnością, by ich nie krępować, a oni mi wtenczas śmiało mówią o 
swych dolegliwościach i potrzebach” – notowała w „Dzienniczku” Sw. Faustyna. Dziś rano 
znalazłem znakomitą intuicję Ewagriusza z Pontu: „Modlitwa wyrasta z łagodności i braku 
gniewu”. Tak! To jest to! Mamy być „nieskazitelni jak gołębie”. „W Izraelu mówi się, że 
gołębica jest jak owca między ptakami: delikatna, łagodna, niewinna” – opowiadał mi  
o. Radosław Rafał.  „Wiara bez miłości szybko by zwyrodniała w ideologię, która słusznie 
dla wielu ludzi jest wstrętna, a nawet odrażająca – przypomina ks. Tomáš Halik w pełnym 
celnych diagnoz „Czasie pustych kościołów” – Wiara musi pozostać otwarta. Musi być 
otwarta miłością do innych, szacunkiem dla ich wolności. Musimy zdawać rachunek  
z naszego chrześcijaństwa «z łagodnością» (1P 3,16). Autor Listu Piotra widocznie znał 
hałaśliwych, aroganckich i manipulujących ewangelizatorów i ostrzegał nas przed nimi. 
Mówmy o wierze delikatnie, arogancję zostawmy właścicielom jedynej prawdy!”.                                                                                        

/Marcin Jakimowicz/ 

Zamyśl się… 
„Nade wszystko módl się o dar łez, abyś przez 
skruchę zniszczył właściwą twej duszy zatwardzia-
łość, a po wyznaniu - wbrew sobie - nieprawości 
przed Panem otrzymasz od Niego przebaczenie.”  

/Ewagriusz z Pontu/ 

Uśmiech 
Chłop skarży się psychologowi: 
- Mi zdaje się, że u nas w lodówce 
ktoś żyje. 
- Dlaczego tak myślicie? 
- Żona tam nosi jedzenie! 

Coś dla ducha… 
„Nie bądź obojętnym” 

Pewna dwunastoletnia dziewczynka napisała kiedyś w swoim dzienniczku: "Jesteśmy ludź-
mi przyszłości, to my musimy ulepszać sytuację. Najgorszą rzeczą jest nic nie robić i pa-
trzeć, jak ten biedny świat się rozpada. Wołamy: niech żyje pokój : a prowadzimy wojnę. 
Powtarzamy: precz z narkotykami: a zabijamy sprawiedliwych. A przecież nie jest postano-
wione, że nie można skończyć z tym wszystkim. Chciałabym Ci powiedzieć, jeżeli jesteś 
smutny z powodu nienawiści w świecie, nie płacz i nie trać nadziei, ale zrób coś, nawet coś 
małego!" 

 


