
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 09.05 Uroczystość św. Stanisława Bpa - RELIKWIE 

1800 + Stanisława Zygadło zam. żona z dziećmi 

1900 + Stanisława Jaszczyka i zm. z r. Kruków 

Wtorek 10.05 Dzień Powszedni  
1800 O Boże błogosławieństwo w pracy kapłańskiej i zakonnej  

1900 + Józefa Cieślikiewicza 

Środa 11.05 Dzień Powszedni    
1800 1) + Mariannę, Wincentego Bedlów 2) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich  

3) + Mariannę (15 r. śm.) i Stefana Wójcików 4) + Janinę Lisowską, Wincentego, Annę, 

Augustyna Czwartosów 5) + Czesława Machulskiego od syna Grzegorza z r. 6) + Marka 

Kubickiego od Ewy i Jarosława z dziećmi 7) + Kazimierę Znój w 70 rocznicę urodzin (7 r. 

śm) 8) + Bogusława Pabiana od swatowej Danuty Kowalczyk z r. 9) + Wandę i Stanisława 

Kaczorów 10) + Antoninę Pobochę od córki Bożeny z rodziną 11) + Stanisława Pietszczyka 

od uczestników pogrzebu 12) o Boże bł. i zdrowie dla ks. Proboszcza, ks. Wikariusza  

i członkiń Koła Różańcowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus i wieczne zbawienie dla zmar-

łych członkiń 

1900 + Annę, Ignacego Cichońskich, Janinę, Stanisława Kruków, Władysławę, Tadeusza, 

Marka Szewczyków, Wiktora Rabieja, Jerzego Domagałę, Danutę Mazur 

Czwartek 12.05 Dzień Powszedni 
1800 + Stanisławę, Zofię, Władysława, Tadeusza Malickich, Irenę i Edwarda Golów 

1900 + Danutę Włodarczyk (5 r. śm.) zam. mąż 

Piątek 13.05 Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej 
1800 + Jana, Helenę Grzywnów, Edwarda Brzozę z int. rodz. 

2000 + Franciszkę, Wincentego, Stanisława Szyszków, Jana, Franciszkę, Tadeusza Franko-

wiczów  

Sobota 14.05 Święto św. Macieja, apostoła 
1800 + Mariannę (r. śm.), Wincentego Bedlów, Stefanię, Stanisława Łobodów 

1900 + Ludwika, Anielę, Jerzego, Marię, Tomasza Władyszewskich 
Niedziela 15.05 Niedziela – RELIKWIE BŁ. ZOFII CZESKIEJ 
800 za Parafię 

1000 + Mieczysława (r. śm.), Irenę, Jerzego Gruszczyńskich zam. r. 

1200 + Stanisława Jędrochę, Edwarda Kowalczyka i za zm. z r. Jędrochów i Wiejasów 

1600 + Stefana, Marię, Stanisława, Jerzego Łysaków i zm. z r. Frankowiczów 
 

 

 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

 

 

 
 

IV Niedziela Wielkanocna 
8 maja 2022r. Nr 24 (702) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 13, 14. 43-52    /    Ap 7, 9. 14b-17 
Ewangelia: J 10, 27-30 
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję 
im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je 
dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja  
i Ojciec jedno jesteśmy». 

 
 
 
 

O Panie Tyś moim pasterzem! 
 

 

 

Extra… 
× 10.05.1638 – Przyszły król Polski Jan Kazimierz Waza został aresztowany we Francji 

pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Hiszpanii. Zwolniono go po interwencji poselstwa Rze-
czypospolitej w lutym 1640 roku. 
× 11.05.1924 – Założono Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Tczewie. 
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Ogłoszenia parafialne… 
▪ W poniedziałek odbył się pogrzeb + Antoniny Pobochy z Brzezin, a w środę + Stanisława 
Pietszczyka z Brzezin. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek….” 
▪ Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Paste-
rza. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa 
Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów 

świętych. 
▪ W związku z tym, że 8 maja wypada w niedzielę to Uroczystość 
św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski  
i Diecezji Kieleckiej została przeniesiona na poniedziałek. Msza św. 
z relikwiami. 
▪ W piątek wypada 13 dzień miesiąca. O godz. 20 00 pierwsze w tym 
roku Nabożeństwo Fatimskie. Do kościoła przyjdźmy ze świecami. 
▪ W sobotę przeżywamy Święto św. Macieja, Apostoła. 
▪ W niedzielę wypada wspomnienie bł. Zofii Czeskiej. Msza św.  
z relikwiami. 
▪ Podczas odprawiania Nabożeństwa Majowego przy kapliczkach 
czy w domu, lub podczas indywidualnego odmawiania Litanii Lore-
tańskiej proszę o zwrócenie uwagi na dodanie ostatnio kilku we-
zwań. Można samemu znaleźć w Internecie lub poprosić młodzież  

o pomoc i dopisać w książeczce nowe wezwania. Aktualny tekst litanii załączony także  
w SANCTUSIE. 
▪ Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszamy na naukę śpiewu – dzisiaj  
i w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10 00, na spotkanie przygotowawcze – jutro, tj.  
w poniedziałek i w piątek o godz. 16 30. 
▪ Rodziców dzieci komunijnych do koszenia trawy i porządkowania otoczenia (proszę również 
o wywóz z cmentarza odpadów organicznych) proszę o przybycie w sobotę (myślę, że najle-
piej) od godz. 8 00. 
▪ Spotkanie i przygotowanie liturgiczne kandydatów do bierzmowania w środę i w sobotę  
o godz. 17 00 w kościele. 
▪ Już dzisiaj pragnę zaprosić na Koncert Pieśni Maryjnych, który odbędzie się w naszym ko-
ściele za dwa tygodnie - 22 maja br. po Mszy św. o godz. 16 00. Przegląd pieśni Maryjnych 
angażuje wiele osób, zatacza szerokie kręgi, nabiera dużego znaczenia. Zostali zaproszeni 
politycy, przedstawiciele władz różnych szczebli, biskupi, kapłani i siostry zakonne pocho-
dzące z naszej Parafii. Zaplanujmy pobyt do końca. 
▪ Burmistrz Miasta i Gminy Morawica serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Mo-
rawica na spotkanie informacyjne dotyczące  Programu „Czyste Powietrze” oraz Programu 
„Mój prąd”, które odbędzie się 12 maja 2022 r. w czwartek o godz. 12 00 w Sali konferencyjnej 
Centrum Samorządowego w Morawicy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Morawica. 
▪ Wiele osób spośród nas słucha „Radia Maryja”, czy ogląda Telewizję „Trwam” w przyszłą 
niedzielę będzie można złożyć do puszki datek i wspomóc rozgłośnię. 
▪ Pan Stefan posługiwał w naszej świątyni przez 40 lat, dlatego można powiedzieć, że 
znaczna część Jego życia rozgrywała się w cieniu naszego kościoła. Przysłowie mówi: „Kto 
ma klucze, ten ma władzę”. Jako Pan Kościelny czuł się odpowiedzialnym za wszystko – za 
każdą rzecz, za każdy budynek parafii, za liturgię. Zawsze przychodził do świątyni pierwszy, 
a wychodził ostatni. Nie miał wolnych dni, pracował tak długo, jak zdrowie pozwalało. Dzisiaj 
chcemy Mu za to podziękować i zapewnić, że tutaj w zakrystii zawsze jest dla Niego miejsce. 
▪ Czystość kościoła zawdzięczamy rodzinom z Brzezin. Pracowali: Sygut Marta i Łukasz, 
Rajca Danuta, Schabowska Janina, Wieczorek Barbara, Kowalska Krystyna. Na przyszły ty-
dzień, na sobotę o godz. 8 00 zapraszam kolejnych 5 rodzin. 

▪ Dziękuję za ofiary w dzisiejszą drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 

Boży człowiek… - Św. Serwacy (13 maja) 
Serwacy po 345 r. był biskupem w Tongres. Pełnił ten urząd przez 37 lat. Pochodził prawdo-
podobnie z Armenii. Bywa utożsamiany z Sarbatiosem, jednym z biskupów pozostających  
w ostrej opozycji wobec arian na synodzie w Rimini (359), który poparł uchwały Soboru Ni-
cejskiego I (325), potępiające błędy Ariusza. Miał gościć św. Atanazego wygnanego ze swej 
biskupiej stolicy przez arian. Razem z nim uczestniczył w synodzie w Trierze w 346 r. Według 
świadectwa św. Grzegorza z Tours, Serwacy wiele podróżował. Dwukrotnie miał odwiedzać 
Rzym (w 366 i 384 r.). Był szczególnym czcicielem Najświętszej Maryi Panny. Dlatego ku Jej 
czci ufundował i poświęcił dwa kościoły: w Tongres i w Maastricht. Zmarł w Maastricht praw-
dopodobnie 13 maja 384 r., choć hagiografowie nie są w tej sprawie zgodni; przypuszcza się, 
że mógł umrzeć w Tongeren, a relikwie znacznie później zostały przeniesione do Maastricht, 
gdzie znajdują się do dzisiaj. Zaraz po śmierci Serwacy zaczął odbierać cześć od wiernych. 
Wystawiono także niebawem na jego grobie najpierw kaplicę, a potem kościół. Kiedy znisz-
czyli go Normanowie w 881 roku, został jeszcze piękniej odbudowany w 1039 roku. Wśród 
znakomitych osób, które pielgrzymowały do grobu św. Serwacego, byli cesarze Karol Wielki, 
Henryk III i Maksymilian, a także św. Bernard i inni. 

Znalezione… 
Wiele lat temu pewna kobieta mając trójkę dzieci znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej 
jej kolejna ciąża spędza jej sen z powiek, jak wychowa kolejne dziecko? Jaką przyszłość mu 
zapewni? W swojej bezradności staje przed Bogiem i prosi Go - urodzi dziecko ale ofiaruje 
go w Jego opiekę. W tym roku jej syn miał kolejne urodziny na jednym z portali umieścił swoje 
zdjęcie z żoną i napisał: „Życie jest kolejką górską. Ciężka praca, tempo życia, pilne cele, 
ambitne oczekiwania… Ale na końcu wszystko sprowadza się do rodziny, miłości, uczciwości, 
przyjaźni – wartości, które sprawiają, że warto” Dzień wcześniej jego mama widziała się  
z papieżem który po jej zobaczeniu miał spytać co u jej syna. Tak dzisiaj zna go cały świat, 
wielu mówi, że ma niesłychany talent, sam na przestrzeni lat w wielu wywiadach podkreśla, 
że swoje umiejętności zawdzięcza Bogu. Jak podkreślił w wywiadzie z 2011 roku dla „Daily 
Mirror” - Wiara jest jednym z moich priorytetów – dodał również - że kolekcjonuje krucyfiksy, 
które zbliżają go  do Boga”. Tym mężczyzną, dzieckiem sprzed laty ofiarowanym w opiekę 
Bogu jest najbardziej znany piłkarz świata Cristiano Ronaldo. 

Zamyśl się… 
„Największym niebezpieczeństwem dla 
większości z nas nie jest to, że mierzymy 
za wysoko i nie osiągamy celu, ale to że 
mierzymy za nisko i cel osiągamy.”  

/Michał Anioł/ 

Uśmiech 
Głęboka noc. Długi dzwonek do drzwi: - Kto tam? 
- Policja. - A nikogo w domu nie ma! 
- A kto odpowiada? - Nikt nie odpowiada. Pewnie 
się przesłyszeliście! - A światło dlaczego się 
pali? - Już gaszę. 

Coś dla ducha… 
„Wioskowy bajarz” 

Pewna pani antropolog regularnie odwiedzała niewielką wioskę w zachodniej Afryce. Wszę-
dzie wścibiała nos, zaglądała we wszystkie kąty i zakamarki. Podczas którejś wizyty odkryła 
cały skład telewizorów w szopie na skraju wioski, w której parę lat wcześniej pojawił się cu-
downy dar elektryczności. Z pewnością jakiś wspaniałomyślny producent podarował miesz-
kańcom wioski te jakże przydatne urządzenia. Zdziwiona nieco, że tak stoją nieużywane, po-
szła do wodza wioski. 
- Dlaczego mieszkańcy wioski nie używają tych telewizorów? - zapytała. 
Wódz odparł: 
- Mamy swojego bajarza. 
- No dobrze - nalegała pani antropolog - ale telewizja jest w stanie opowiedzieć tysiące historii. 
- To prawda - odrzekł wódz - ale nasz bajarz nas zna.                                   /Autor nieznany/ 

 

 


