
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    11.04 Dzień Powszedni11.04 Dzień Powszedni11.04 Dzień Powszedni11.04 Dzień Powszedni    
1630 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże w 50-tą r. ur. Małgorzaty z int. męża z dziećmi 

1700
 + Józefa Prokopa z int. żony z dziećmi 

Wtorek  12.04 Dzień Powszedni12.04 Dzień Powszedni12.04 Dzień Powszedni12.04 Dzień Powszedni    
700 + Stanisława Lacha zm. z rodziny Lachów z int. Lachowej 

1700
 + Wiesławę Litwin z int. córki z rodzinami 

Środa  13.04 Dzień Powszedni13.04 Dzień Powszedni13.04 Dzień Powszedni13.04 Dzień Powszedni    
700 Józefę Pragnącą  

1700 Bogdana Drewicza, Katarzynę, Jana Drewiczów, Franciszkę, Juliana Zielińskich z int. 

żony z dziećmi   

Czwartek    14.04 Dzień Powszed14.04 Dzień Powszed14.04 Dzień Powszed14.04 Dzień Powszednininini    
1700  + Karola Tetelewskiego z int. rodziców i rodzeństwa 

Piątek 15.04 Dzień Powszedni15.04 Dzień Powszedni15.04 Dzień Powszedni15.04 Dzień Powszedni    
1700

 1) Stefanię, Stanisława, Marka Łobodów z int. Lużyńskich 

        2) Wacława, Katarzynę, Józefa, Jana Puchałów, Janinę, Stanisława Tkaczów  

Sobota 16.04 Dzień Pow16.04 Dzień Pow16.04 Dzień Pow16.04 Dzień Powszedniszedniszedniszedni    
700 Do SPJ i Mb urodzinowa Michała i Marioli z prośbą o bł. w życiu z int. rodziców 

1700 + Stefana Krawczyka i Jerzego Krawczyka z int. rodziny 

Niedziela  17.04 Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej17.04 Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej17.04 Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej17.04 Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 
800

 + Helenę Soja, Jana Soję z int. Gruszczyńskich 

1000 + Tadeusza Salamana, Annę, Henryka Salamonów, zm. z rodziny Węgrzynów, Józefa 

Gibasa i Krzysztofa Lewickiego z int. rodziny 

1200
 + Romana Sabota z int. rodziny 

1600 + Wiktora Rabieja z int. żony z dziećmi 

 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, 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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V Niedziela  
Wielkiego Postu 

10 kwietnia 2011 r.  
Nr 20 (124) 

Co ja Panie uczyniłem 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Syr 3,2-6.12-14    /     Kol 3, 12-
21     Ewangelia: Łk  2, 22-40 
„Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiado-
mość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty 
kochasz». Jezus usłyszawszy to rzekł: 
«Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku 
chwale Bożej,| aby dzięki niej Syn Boży 
został otoczony chwałą». A Jezus miłował 
Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak 
że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się 
przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero 
potem powiedział do swoich uczniów: 
«Chodźmy znów do Judei». Kiedy Jezus 
tam przybył, zastał Łazarza już od czterech 
dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś 
Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, 
wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedzia-
ła w domu. Marta rzekła do Jezusa: «Pa-
nie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. 
Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, 
o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej 
Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». 
Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmar-
twychwstanie  w czasie  zmartwychwstania 

w dniu ostatecznym». Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na 
wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Me-
sjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i za-
pytał: «Gdzieście go położyli?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz». Jezus zapłakał. 
A Żydzi rzekli: «Oto jak go miłował». Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył 
oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus ponownie okazując wzru-
szenie głębokie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus 
rzekł: «Usuńcie kamień». Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. 
Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że 
jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry  
i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchu-
jesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie 
posłał». To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wy-
szedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. 
Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu więc spośród Żydów 
przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.” 
 

 

Komentarz… 
Cud trwa bardzo krótko, jednak nie można o nim zapomnieć. Łazarz został 
wskrzeszony z martwych. Tak jesteśmy wstrząśnięci tym cudem, że nie zwracamy 
uwagi na to, że Łazarz po pewnym czasie umarł. Podobno wskrzeszony młodzie-
niec z Nain po dwóch latach utopił się. Córka Jaira też musiała drugi raz umrzeć. 
Mam znajomą, która wymodliła matce powrót do zdrowia. Matka dawno już umarła, 
ale córka wciąż mówi o cudzie powrotu do zdrowia. Jeżeli Bóg obdarza kogoś cu-
dem, to daje dwa wspaniałe podarki. Pierwszy jest dla tego, kogo cud spotkał. 
Człowiek ten zobaczył obecność Boga w swoim życiu. Przeżyć taką chwilę, to za-
pomnieć o przyszłym świecie. Drugi jest dla tego, kto patrzy na cud – Bóg daje mu 
okazję do cieszenia się z tym, kto cud przeżył.                        /ks. Jan Twardowski/ 

Ekstra… 
× 11.04 -  Dzień Radia 
× 12.04 -  Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki 



A w parafii… 
▪ Z okazji rocznicy śmierci Papieża w kościele parafialnym w Brzezinach została odprawiona 
o godz. 16.00 Msza Święta w Jego intencji. Koncelebrowali ją ks. Jan Pragnący i ks. Rafał 
Nowiński. Nie mogło także zabraknąć pocztu sztandarowego Zespołu Szkół w Brzezinach, 
którego patronem jest właśnie Jan Paweł II. Przed mszą obok popiersia papieża przy scho-
dach kościelnych zuchy i harcerze pełnili wartę honorową, którą później kontynuowali w ko-
ściele. Parafianie także pamiętali o rocznicy, zapalając znicze i uczestnicząc w Eucharystii.  
Z okazji tej rocznicy i oczekiwania na beatyfikację młodzież parafialna przygotowała specjal-
ną dekorację w prezbiterium kościoła. Centralne miejsce zajmuje krzyż, a pod nim znajduje 
się wizerunek papieża, któremu ten Święty Znak towarzyszył przez całe życie. Poniżej 
umieszczona została stuła należąca kiedyś do Jana Pawła II, spoczywająca na brewiarzu - 
Liturgia Godzn była bowiem umiłowanym sposobem modlitwy papieża. Przy portrecie jest 
także zapalona świeca - symbol pamięci, ale także symbol życia wiecznego.                    /KP/ 
▪ W ostatnim czasie wrócił do naszego kościoła odnowiony feretron z obrazami Wszystkich 
Świętych i św. Tekli. Prace wykonane zostały w Krakowie w firmie Wojciecha Szczurka.  
▪ W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Prowadził je 
o. Tomasz Pawlik, franciszkanin z Chęcin. Przez ten czas trzech dni mogliśmy gruntownie 
rozpocząć przygotowania do Świąt - te najważniejsze, w swojej duszy. Mogliśmy się zasta-
nowić czy dobrze wykorzystujemy czas Wielkiego Postu, by te Święta były ze Zmartwych-
wstałym Chrystusem a nie przy białym obrusie twardego stołu.       
▪ Za tydzień w liturgii kościoła przypada Niedziela Palmowa. Z tej okazji 
Redakcja Pisma SANCTUS wraz z ks. wikariuszem Rafałem Nowińskim 
organizuje IV Konkurs Palm Wielkanocnych, który odbędzie się po mszy 
św. o g. 10.00 Zapraszamy młodszych i starszych z własnoręcznie wyko-
nanymi palmami. 
▪ Przypominamy, że Redakcja Pisma SANCTUS wraz ze Stowarzysze-
niem Przyjaciół Brzezin i Podwola przygotowuje małą wystawę fotografii 
przedstawiających naszych parafian z Ojcem Świętym. Zwracamy się z prośbą o wypoży-
czenie do zeskanowania zdjęć z audiencji i pielgrzymek papieskich w czasie, których uczest-
niczyły osoby z parafii Brzeziny (wszystkie fotografie zostaną zwrócone).Prosimy o zgłasza-
nie się do zakrystii, poprzez e-mail: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com lub telefonicznie: 
505862023. 

Z życia wsi… 
Spotkanie z genealogią 

3 kwietnia 2011 w OSP w Brzezinach odbyło się pierwsze 
spotkanie z cyklu „Brzezińskie Rody” zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Ze-
brali się na nim licznie przedstawiciele rodów Zega-
dło/Zygadło. Spotkanie poprowadzili Marianna Węgrzyn i Damian Zegadło, którzy zaprezen-
towali przygotowaną specjalnie na ten dzień prezentacje multimedialną dotyczącą nazwiska 
Zegadło. Później nastąpiła dyskusja na temat ciekawych lub zabawnych wydarzeń z życia 
przodków. Spotkanie spełniło swój cel, którym było zapoznanie z historią rodzinną, oraz miłe 
wspólne spędzenie czasu. Jako kolejne planowane jest spotkanie z rodzinami Rabiejów. Or-
ganizatorzy byliby wdzięczni za pomoc w przygotowaniu tego spotkania, tzn. za dostarczenie 
informacji, zdjęć, dokumentów, które zostaną wykorzystane do prezentacji.                      /KP/ 

„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”    
17. Opowiada ks. Helmut Juros: Jako świeżo wyświęcony ksiądz musiałem powitać 
liturgicznie świeżo konsekrowanego biskupa Karola Wojtyłę w drzwiach kaplicy sióstr 
urszulanek. I zamiast przepisowo podać mu kropidło, żeby mógł nas pokropić wodą 
święconą, w zdenerwowaniu sam pokropiłem go obficie, na co Ksiądz Biskup zauważył: 
„Przecież nie jestem nieboszczykiem!”. 

Boży człowiek…  -  św. Maria Bernadetta Soubirous (16 kwietnia) 
Maria urodziła się 7 stycznia 1844 r. w Lourdes jako 
najstarsza z rodzeństwa. Była córką ubogiego młynarza. 
W dwa dni po urodzeniu otrzymała Chrzest święty, a na 
nim imiona Maria Bernadetta. Kiedy miała 11 lat, przyję-
ła ją do siebie krewna, u której pasała owce. Po trzech 
latach wróciła do rodzinnego Lourdes, aby przygotować 
się do I Komunii Świętej. I wtedy - 11 lutego 1858 r. - po 
raz pierwszy Bernadecie objawiła się Matka Boża nad 
rzeką Gave. Wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz 
do czynów pokutnych w intencji nawrócenia grzeszni-
ków. W ciągu pół roku Matka Boża objawiła się Świętej 
18 razy. Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium 
w Lourdes. W roku 1862 biskup diecezji Tarbes, Lau-
rence, do której należało Lourdes, ogłosił dekret  
o prawdziwości objawień. W tym samym roku zapadła 
na obustronne zapalenie płuc. Wyzdrowiała, ale posta-
nowiła wstąpić do zakonu. Chciała się po prostu ukryć, 
by ujść oczu ciekawych. Dzięki pośrednictwu biskupa  
z Nevers, Forcade, wstąpiła tamże do sióstr "Od Miłości 
i Nauczania Chrześcijańskiego". Pożegnała się więc  
z rodziną i z ukochaną grotą Massabielską. Schorowa-

nej powierzono funkcję infirmerki i zakrystianki. Dopiero 22 września 1878 roku złożyła śluby 
wieczyste. Zmarła 16 kwietnia 1879 r., mając 35 lat. Modlitwa: Jezu Chryste, Panie nasz. 
któryś świętą Marię Bernadettę, między innymi darami uczynił przedziwną we wzgardzie 
świata, spraw miłościwie, prosimy, abyśmy za jej pośrednictwem wzgardziwszy wszystkim, co 
ziemskie, o Niebo tylko się starali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

Zamyśl się… 
„Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii, 
ale potrzeba dużo praktyki.”     /św. F. Salezy/  

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

Rocznica katastrofy 
Dziś mija pierwsza rocznica katastrofy pol-
skiego samolotu w Smoleńsku. Gdzie zginęło 
98 osób. Ci ludzie pragnęli oddać hołd pol-
skim oficerom, być może również pomodlić 
się za ich dusze. Lecz nie dotarli. Teraz my za 
nich odmówmy: Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie…                                               /KK/ 

Coś dla ducha… 
„Drzewa” 

Dziadek trzymał wnuczka za rękę i pokazywał mu ogromne, rozłożyste drzewa, tworzące ale-
ję. Przekonywał go, że nie ma nic piękniejszego nad drzewo. <<Przyjrzyj się, jak drzewa pra-
cują!>>. <<Ale jak to robią dziadku?>>. <<Wiążą niebo z ziemią. To bardzo trudne zadanie. 
Spójrz na ten chropowaty pień. Jest jak gruba lina. Ma pełno węzłów. Na obu końcach tej liny 
jej sploty dzielą się i rozgałęziają, by związać ziemię z niebem. Te na dole nazywamy korze-
niami, a na górze gałęziami, konarami. Ale są tym samym. Korzenie torują drogę w ziemi,  
a gałęzie otwierają drogę do nieba. W obu przypadkach to ciężka praca!>>. <<Ale dziadku, 
przez ziemię trudniej się przebić niż przez niebo!>>. <<O nie moje dziecko. Gdyby tak było, 
gałęzie byłyby proste. Tymczasem popatrz, jak są powyginane i pokrzywione z wysiłku. Szu-
kają i trudzą się. Zmagają się i wysilają bardziej od korzeni!>>. <<A kto im każe się tak tru-
dzić?>>. << To wiatr. Wiatr pragnąłby oddzielić niebo od ziemi. Ale drzewa opierają się. Jak 
dotąd – zwyciężają>>. 
Trudne zadanie naszej wiary polega na utrzymywaniu nieba i ziemi w połączeniu. /B. Ferrero/ 

 


