
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    10.05 Dzień Powszedni10.05 Dzień Powszedni10.05 Dzień Powszedni10.05 Dzień Powszedni    
1730 + Stanisława Jędrochę z int. żony z dziećmi  

1800
 + Janinę, Stanisława, + Józefę, Stanisława Pękalskich, Mariannę, Franciszka, Jana, 

Wandę Wierzbickich z int. Pękalskich 

Wtorek 11.05 Dzień 11.05 Dzień 11.05 Dzień 11.05 Dzień PowszedniPowszedniPowszedniPowszedni    
1730 + Stanisława Kruka, Jerzego Domagałę 

1800
 + Otolię, Bolesława Stanisława Salamonów, + Marię, Władysława Malickich  

Środa 12.05 Dzień Powszedni12.05 Dzień Powszedni12.05 Dzień Powszedni12.05 Dzień Powszedni    
700

 + Zofię Więckowską (11 r. śm.) i Józefę i Władysława Kasperków z int. męża  

1800
 Do MB dziękczynna z prośbą o bł. w życiu dla Karoliny Wójcik z int. rodziny  

Czwartek    13.05 NMP z Fatimy (wsp. dowolne)13.05 NMP z Fatimy (wsp. dowolne)13.05 NMP z Fatimy (wsp. dowolne)13.05 NMP z Fatimy (wsp. dowolne)    
700 + Ludwika Władyszewskiego (r. śm), + Anielę, Jerzego + Tomasza Władyszewskich  

z int. Władyszewskich 

1800
 + Tadeusza, Janinę Piotra Rabiejów, + Ryszarda Dąbrowskiego z int. rodziny 

Piątek 14.05 Św. Macieja Apostoła (święto)14.05 Św. Macieja Apostoła (święto)14.05 Św. Macieja Apostoła (święto)14.05 Św. Macieja Apostoła (święto)    
1730 + Jana Grzywnę (r. śm) z int. syna z rodziną 

1800
 Bolesława Stachurskiego, + Janinę Mariannę Stachurskich z int. Stachurskiej 

Sobota 15.05 Dzień Powszedni15.05 Dzień Powszedni15.05 Dzień Powszedni15.05 Dzień Powszedni    
1630

 Tadeusza Piotrowskiego (1r. śm.) z int. Piotrowskiej z dziećmi 

1700
 + Władysława, Mariannę Frankowiczów Stefana Marię, Jerzego, Stanisława Łysaków 

z int. Łysaków 

Niedziela 16.05 VII Niedziela Wielkanocna16.05 VII Niedziela Wielkanocna16.05 VII Niedziela Wielkanocna16.05 VII Niedziela Wielkanocna----Wniebowstąpienie Pańskie (uroczystość)Wniebowstąpienie Pańskie (uroczystość)Wniebowstąpienie Pańskie (uroczystość)Wniebowstąpienie Pańskie (uroczystość)    
800 + Stanisławę Młynarczyk, Czesława Malickiego z int. córki z mężem 

1000
 + Annę, Stanisława Wojcieszyńskich z int. syna Zdzisława z rodziną  

1200
 Do MBNP dziękczynna z prośbą o opiekę w pracy kapłańskiej i zakonnej  

1600
 + Stanisława, Wiktorię, Władysława, Karola Tetelewskich, Franciszka, Anielę Bara-

nów, Marię Dąbek z int. Tetelewskiej 
 

 

 

 

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

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANSANSANSANCCCCTUSTUSTUSTUS 
 

VI Niedziela Wielkanocna 
9 maja 2010 r.  

Nr 24 (76) 

Z dalekiej Fatimy  
donośnie brzmi dzwon, 

zjawienie Maryi ogłasza nam on 

Komentarz… 
 

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę, a Oj-
ciec mój umiłuje go, I przyjdzie-
my do niego, I będziemy u niego 
przebywać” – powiedział Pan 
Jezus. Czy nie odnajdujemy  
w tych słowach odpowiedzi na 
odwieczną ludzką tęsknotę: zbli-
żyć się do Boga? To, co przera-
ża, i to, co porywa. Przypomina 
się Mojżesz, który wiedział, że 
zobaczyć Boga – to umrzeć,  
a przecież pragnął ujrzeć oblicze 
Pana. Czy przebywanie z Bo-
giem jest dostępne tylko wielkim 
mistykom?  Jezus mówi, że każ-
dy, kto Go miłuje i zachowuje 
Jego naukę, przebywa z Bo-
giem. Ten kto kochając Jezusa, 
kocha Go w ludziach, ten, kto 
spełnia to, czego Bóg od niego 
żąda – ma w sobie życie Boże, 
choćby mu się wydawało, że 
błądzi jak Jaś i Małgosia  
w ciemnym lesie. Święty Jan od 
Krzyża pisał, że Boga nie można 
widzieć, dotykać, rozumieć – 
nawet kiedy jest najbliżej. 

 /ks. Jan Twardowski/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 15,1-2.22-29    /     Ap 21,10-14.22-23     Ewangelia:     J 14,23-29 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 
a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie 
miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który 
Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak 
daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam 
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście 
się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim 
to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.” 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Danutę Brzo-

zę z Kowali która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 
× 15 maja – Dzień Polskiej Niezapominajki 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 

nr tel. ks. Proboszcz 041 311 42 59,  ks. Wikariusz 041 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 



 

A w parafii… 
▪ 15 maja 2010 r. o godz. 18.00 w naszym kościele odbędzie się kolejne spotkanie modlitew-
ne z kanonami Taizé. Wszystkich gorąco zapraszamy na wspólne czuwanie ze śpiewem, ci-
szą i modlitwą.  
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II oraz Koło gospodyń Wiejskich i OSP w Brzezi-
nach zapraszają na Festyn Rodzinny pod hasłem Rodzinnie - 
majowo - sportowo. Festyn odbędzie się 16 maja 2010 r.  
w godz. 15.00 - 19.00 na placu rekreacyjno-sportowym w Brze-
zinach. W godz. 19.00 - 24.00 zapraszamy na zabawę taneczną 
w remizie OSP - wstęp wolny. 
▪ Powstaje monografia Brzezin, w związku z tym Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin  
i Podwola zwraca się do wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą o przedwo-
jennych, wojennych i późniejszych losach naszej miejscowości. Wspomnienia te posłużą do 
odtworzenia tego okresu w dziejach Brzezin. Będziemy wdzięczni również za wypożyczenie 
materiałów archiwalnych – dokumentów, zdjęć, kronik organizacji (po skopiowaniu do zwro-
tu). Chęć pomocy można zgłosić do członków Zarządu: Janusza Wojtysia, Grzegorza Bura-
sa, Teresy Kaczor, Marianny Węgrzyn lub Damiana Zegadło, ewentualnie na adres e-mail: 
stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com 

Dla Maryi 
„Przy przydrożnym polnym 
krzyżu/ naród gromadzi się 
tłumnie/ słychać śpiewy  
i modlitwy/ rozkwitł maj zie-
lenią cudnie 
Nad głowami śpiew słowi-
ka/ wdzięczne trele w nie-
bo wznosi/ i z ludem tu 
zgromadzonym/ chwałę 
Matki Bożej głosi 
Już Litanii Loretańskiej/ 
dźwięczne słowa w górę 
płyną/ boś Ty Najświętsza 
Panienko/ radości naszej 
przyczyną 
Śpiewa z nami ziemia cała/ 
do Swojej Matuchny w nie-
bie/ cześć Maryjo cześć  
i chwała/ dzisiaj pozdra-
wiamy Ciebie 
Nim zapadnie nocka ciem-
na/ nim dzień odejdzie  
z wieczora/ pobłogosław 
Swoje dziatki/ bo do domu 
wracać pora” 

Bliżej Eucharystii… 
Wspomnienie – jest najniższej rangi obchodem liturgicznym. 
Wyróżnia się wspomnienia obowiązkowe i dowolne. Służą one 
uczczeniu Matki Bożej i tajemnic związanych z Jej życiem oraz 
uczczeniu świętych i błogosławionych. W liturgii mszalnej we 
wspomnienia zwykle czyta się czytania z dnia bieżącego, chyba 
że istnieją biblijne fragmenty wspominające świętego czczone-
go świętego lub wydarzenie – wówczas wykorzystuje się wła-
sne teksty. 
Wigilia – wieczór lub noc poprzedzająca uroczystość. W czasie 
tym możliwe jest odprawianie wigilii uroczystości, które to na-
bożeństwo przewidziane jest w Liturgii Godzin (Brewiarzu). Po-
łączone jest ono z Godziną Czytań – po odmówieniu psalmów  
i po obu czytaniach odmawia się trzy pieśni (podane w Brewia-
rzu), czyta się Ewangelię niedzielną lub z uroczystości, po któ-
rej można wygłosić homilię.  
Oktawa – (od łac. octo = osiem; octavus = ósmy); przedłużenie 
obchodu na osiem kolejnych dni licząc od dnia, w którym przy-
pada dany obchód. W dawnym kalendarzu liturgicznym prawie 
każda uroczystość posiadała swoją oktawę. Obecnie zreformo-
wany kalendarz liturgiczny zachował dwie oktawy związane  
z najważniejszymi uroczystościami w roku kościelnym: oktawę 
Wielkanocy i oktawę Bożego Narodzenia. W polskiej tradycji 
obok nich w wielu miejscach obchodzona jest jeszcze oktawa 
Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Bożego Cia-
ła). 

Znalezione… 
„Dużo zależy od tego, jakimi otaczamy się ludźmi. Jak we wspinaczce. Zdobywając jakiś 
szczyt, trzeba zabrać ze sobą ludzi: noszą bagaż, rozbijają obozy, podtrzymują haki i czeka-
ny. Są niezbędni. Tylko ostatni odcinek drogi pokonujemy sami lub w towarzystwie dwóch, 
trzech osób. Tak samo w życiu. Trzeba wiedzieć z kim się wspinać.” 

Boży człowiek…  -  św. Maciej Apostoł (14 maja) 
Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany 
został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie. 
Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk. Piotr był 

przekonany, że tak jak Stary Testament opierał się na 12 
synach Jakuba patriarchy, tak i Nowy Testament w myśli 
Chrystusa miał się opierać na Jego 12 Apostołach. Skoro 
zaś liczba ta została zdekompletowana, należało ją uzu-
pełnić. Tego samego zdania byli także inni Apostołowie. 
Nie wiedzieli, że Chrystus sam uzupełni ich liczbę św. 
Pawłem. Rozstrzyganie spornych spraw przez losowanie 
było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie 
decydowała jednak tu przypadkowość czy jakiś inny 
wzgląd, ale głęboka wiara w interwencję nadprzyrodzoną 
Ducha Świętego. Wyraźnie wskazują na to słowa Księcia 
Apostołów: "Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż  
z tych dwóch jednego, którego wybrałeś". O pracy apo-
stolskiej św. Macieja nie możemy wiele powiedzieć, cho-
ciaż o tym w starożytności chrześcijańskiej wiele krążyło 
legend. Według nich miał on głosić najpierw Ewangelię  
w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc  
w rubieżach Słowian. Miał jednak ponieść śmierć mę-
czeńską w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu 
żydowskiego i jego zdrajca. Natomiast Klemens Alek-
sandryjski, najbliższy czasu św. Macieja, wyraża opinię, 
że św. Maciej zmarł śmiercią naturalną ok. roku 50.  Mo-
dlitwa: Boże, któryś świętego Macieja w poczet aposto-
łów Twoich zaliczyć raczył, spraw miłościwie, abyśmy za 
jego pośrednictwem skutków Twojego nad nami miło-
sierdzia zawsze doznawali. Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie 
wieki wieków. Amen. 

Zamyśl się… 
"Pokój wewnętrzny zawsze rodzi się w wyni-
ku wypełnienia woli Bożej, do której mamy 
pełne zaufanie.”       /Stefan kard. Wyszyński/ 

Uśmiech… 
Do apteki wchodzi mężczyzna. Podchodzi do 
okienka i mówi: - Poproszę leki na zachłan-
ność… Tylko duuuużo! 

Coś dla ducha… 
„Niespodzianka” 

Zawsze miał tradycyjne poglądy i zasady, wyrażał opinię tzw. „milczącej większości”, był su-
rowy wobec żony i dzieci, należał do rasistowskiego związku, ponieważ uważał, że jest lepiej, 
by „czarni pozostali u siebie!” Wymagał wiele od siebie, a jeszcze więcej od innych. Aż pew-
nego dnia umarł. Odważnie stanął u bram Raju i zapukał. Anioł przyjął go uprzejmie i wpro-
wadził do poczekalni. Wystukał na klawiaturze komputera imię i nazwisko nowo przybyłego, 
przeczytał na ekranie odpowiedź i rzekł. - Przykro mi, lecz musi pan trochę wstąpić do Czyść-
ca! - To jakaś pomyłka- zaprotestował mężczyzna. - Zawsze byłem dla wszystkich przykła-
dem! - Niestety nic nie mogę zrobić - odparł anioł. - Chcę rozmawiać z NIM! - wykrzyknął 
człowiek, kierując się ku drzwiom widniejącym za plecami anioła. - Może to pan zrobić - rzekł 
anioł - Będzie pan miał niespodziankę… - Dlaczego? - Ponieważ ONA jest CZARNA - 
uśmiechnął się anioł. 
Kiedy dotrzemy na „tamten świat”, przygotujmy się na niespodzianki.               /Bruno Ferrero/ 

 


