
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    22.03 Dzień Powszedni22.03 Dzień Powszedni22.03 Dzień Powszedni22.03 Dzień Powszedni    
1530 +Anastazję, Stanisława Stachurów z int. rodziny 

1600 + Józefa Gibasa (8 r. śm) z int. rodziny 

Wtorek 23.03 Dzień Powszedni23.03 Dzień Powszedni23.03 Dzień Powszedni23.03 Dzień Powszedni    
700

 za parafian  

1600 + Władysława, Reginę Nosków + Józefa Woźniaka Magdalenę Kowalską z int. syna 

Andrzeja z rodziną 

Środa 24.03 Dzień Powszedni24.03 Dzień Powszedni24.03 Dzień Powszedni24.03 Dzień Powszedni    
1600 + Franciszkę, Władysławę,+ Józefa, Franciszka Tkaczów, + Leona Barana z int. 

wnuczki 
Czwartek    25.03 Zwiastowanie Pańskie (uroczystość)25.03 Zwiastowanie Pańskie (uroczystość)25.03 Zwiastowanie Pańskie (uroczystość)25.03 Zwiastowanie Pańskie (uroczystość)    
1600 + Bolesława Kowalskiego z int. córki 

Piątek 26.03 Dzień Powszedni26.03 Dzień Powszedni26.03 Dzień Powszedni26.03 Dzień Powszedni    
1600

 1) +Stanisława,  Janinę Stachurów z int. siostry 

     2) Tadeusza Więcka (r. śm) z int. rodziny 

Sobota 27.03 Dzień Powszedni27.03 Dzień Powszedni27.03 Dzień Powszedni27.03 Dzień Powszedni    
1600 + Mariannę Gola (r. śm), + Henryka Jana Golów, + Jana Wawrzeńczyka z int. rodziny 

Niedziela 28.03 Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej28.03 Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej28.03 Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej28.03 Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej    
800 Ks. Edwarda Nowaka (5 r. śm) zmarłych z rodziny Nowaków z int. siostry 

1000
 + Magdalenę Woźniak  (r. śm)  int. męża i córki 

1200
 + Józefa, Andrzeja, Janinę Tkaczów, + Władysława, Genowefę Łatasiów zmarłych z 

rodziny Zawadzkich z int. Tkaczowej z Podwola 

1530 Do SPJ i MB o błogosławieństwo w życiu na roczek Julii z int. babci        
    

    

    
    

    
    

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  

 

V Niedziela 
Wielkiego Postu 
21 marca 2010 r.  

Nr 17 (69) 
 

 

 
„Ojcze, 

jeśli możliwe  
oddal 

ode mnie 
ten kielich. 

Ojcze,  
jeżeli trzeba, 

chcę 
Twoją wolę 
wypełnić.” 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 43,16-21    /     Flp 3,8-14     Ewangelia:      J 8,1-11 
„Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały 
lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryze-
usze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją 
pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołó-
stwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» Mówili to wy-
stawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał pal-
cem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was 
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się pisał na 
ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od star-
szych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus 
podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: 
«Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie 
grzesz!».” 

Komentarz… 
Czy zauważyliśmy, że kiedy Pan Jezus powiedział: „Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią kamień” – najszybciej zaczęli odchodzić starsi, widocznie 
poczuwali się do winy. Jeszcze inna uwaga. Najczęściej albo potępiamy, albo jeste-
śmy pobłażliwi. Pan Jezus nie rzucił kamieniem na grzesznicę, ale nie był dla niej 
pobłażliwy. Nakazał jej odejść i nie grzeszyć.                              /ks. Jan Twardowski/ 

 

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

Ekstra… 
× 21 marca – Dzień Wagarowicza 
× 22 marca –  Światowy Dzień Wody 
× 23 marca –  Dzień Windy 
× 25 marca – Dzień Świętości Życia –  W uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, przypadającą najczęściej 25 marca, Kościół przeżywa 
Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy 
nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Nadarza 
się też dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bez-
bronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi za-
głada. 
× 27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 

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… 
▪ Dziś o godz. 14.00 w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach odbędzie się 
otwarcie siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Koła Gospodyń Wiej-
skich połączone z promocją tomiku poezji Bogumiły Izabeli Skóry pt. „Stan duszy”. Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy! 
▪ W Niedzielę Palmową 28 marca odbędzie się w naszej Parafii III Konkurs na Palmę Wiel-
kanocną. Zapraszamy wszystkich z własnoręcznie wykonanymi palmami na Mszę św.  
o godz. 10.00. Po Eucharystii odbędzie się wybór najładniejszych palm w dwóch kategoriach 
wiekowych . Na zwycięzców czekają nagrody. 
▪ W dniach 14 – 16 marca odbyły się w naszej Parafii rekolekcje wielkopostne. Poprowadził 
je franciszkanin z Chęcin - o. Tomasz. Ciekawe homilie oraz możliwość skorzystania z sa-
kramentu spowiedzi pomogły nam zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad swoją wiarą.   

 Spotkanie Taizè w Brzezinach 
„W ciemności idziemy, w ciemności, do 
źródła Twojego życia, Tylko pragnienie 
jest światłem…”  13 marca kanony z Ta-
izé rozbrzmiały w naszym kościele. Na 
spotkanie modlitewne w intencji kapła-

nów zorganizowane przez naszą młodzież, pomimo niskiej 
temperatury, przybyła niemała grupa osób z Parafii i okoli-
cy. Wyjątkowa dekoracja przygotowana z tej okazji poma-
gała wszystkim w kontemplacji. Świece, ikony oraz powta-
rzane krótkie kanony wprowadziły zebranych w klimat Ta-
izé. W trakcie adoracji nastąpił kilkuminutowy moment ci-
szy dla osobistej medytacji. Ostatnim punktem spotkania 
była adoracja Krzyża Ikony, w czasie której każdy mógł 
podejść i położyć na nim swe czoło, by oddać Bogu 
wszystko to co nosi w głębi swojego serca. Czuwanie po-
prowadziła grupa z punktu Taizé z Kielc. Po wszystkim 
ksiądz Rafał Nowiński zaprosił zebraną młodzież na mały 
poczęstunek do ZS w Brzezinach. Wierzymy, że nie była to 
ostatnia tego typu uroczystość w naszej Parafii.          /red./ 

Bliżej Eucharystii… 
GESTY LITURGICZNE 

Podnoszenie oczu - jest gestem 
wyrażającym skierowanie duszy 
i myśli ku Bogu. Miał on ułatwić 
uświadomienie sobie obecności 
Bożej. Znany był on w chrześci-
jaństwie od najdawniejszych 
czasów. Dziś zachował się  
w Pierwszej Modlitwie Euchary-
stycznej zwanej Kanonem 
Rzymskim. 
Rozłożenie rąk - jest gestem 
wykonywanym przez kapłana 
podczas odmawiania modlitw 
Wyraża ono, że kapłan swoją 
modlitwą obejmuje, jak wycią-
gniętymi ramionami, całe zgro-
madzenie liturgiczne, za cały 
Lud Boży. 

W poszukiwaniu… 
Wpatrując się w Chrystusa wiszącego na Krzyżu często nie zastanawiamy się, że ten Czło-
wiek – Bóg wiele wycierpiał. Doświadczył tego, co spotyka każdego z nas - prawdziwego  
i przeszywającego bólu. Chociaż nie było to łatwe, poddał się woli Ojca, bo ufał, że to ma 
sens. I miało… Czasami przychodzą w naszym życiu momenty niezrozumiałe, zbyt ciężkie 
doświadczenia. Jedyne co nam wówczas pozostaje to zdać się na Bożą wolę. Niech Krzyż 
Chrystusowy dodaje nam mocy.                                                                                          /KP/   

Rok św. Jakuba 
Szlak świętego Jakuba wykształcił się w średniowieczu i przetrwał w zasadzie bez większych 
zmian do dnia dzisiejszego. Przebiegał on i przebiega nadal niemal przez całą Europę, koń-
cząc się w Santiago de Compostela, miejscowości położonej w hiszpańskiej Galicji. Piel-
grzymki do grobu św. Jakuba rozpoczęły się już w IX w., ale ich nasilenie przypadało na stu-
lecia XII-XIV. w XII w. Aktem papieskim miejsce to uznano za jeden z trzech najważniejszych 
ośrodków dla chrześcijan. W 1122r. papież Kalikst II nadał Composteli prawo Roku Jubile-
uszowego. Miał on miejsce wówczas, gdy dzień świętego Jakuba (25 lipca) przypadał w nie-
dzielę. Papież Aleksander III w 1179r. uczynił ten przywilej wieczystym. W 1478r. papież 
Sykstus IV uznał pielgrzymkę do Composteli za równoważną z pielgrzymką do Jerozolimy.  
W tym roku również przeżywamy Jubileuszowy Rok Jakubowy.       /za: www.rokjakubowy.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Małgorzata Clitherow (25 marca) 
 

Przyszła na świat jako piąte dziecko w rodzinie 
Klaudiusza z Verosvres, notariusza i sędziego kró-
lewskiego. Po trzech dniach została ochrzczona,  
a podczas obrzędu nadano jej imię Małgorzata.  
W wieku czterech lat złożyła ślub dozgonnej czysto-
ści. Kiedy miała osiem lat, zmarł jej ojciec, zostawia-
jąc pod opieką żony siedmioro dzieci. Po śmierci oj-
ca Małgorzata trafiła do kolegium w Charolles, pro-
wadzonego przez siostry zakonne. Z powodu cięż-
kiej choroby musiała powrócić do domu. Trafiła na 
wychowanie do swych krewnych. Choroba Małgo-
rzaty ciągnęła się przez cztery lata, które upływały 
pod znakiem duchowego wzrastania. Dziewczyna 
chciała poświęcić swoje życie służbie zakonnej, ale 
ze względu na obowiązek pomocy w domu swoich 
opiekunów nie mogła pójść do klasztoru tak szybko, 
jak tego chciała. Wreszcie 25 maja 1671 r., w wieku 
24 lat, wstąpiła do klasztoru Sióstr Nawiedzenia. 
Habit zakonny otrzymała 25 sierpnia tego samego 
roku. Już w początkowym okresie swego życia za-
konnego doświadczała osobistych spotkań z Jezusem Chrystusem, który przekazał jej zada-
nie niesienia ludziom posłannictwa o Jego Najświętszym Sercu. Podczas swej służby zakon-
nej doświadczała wielu przykrości od innych sióstr, póki nie nabrały one przekonania o praw-
dziwej świętości swej towarzyszki i nie uwierzyły w autentyczność jej posłannictwa. W pew-
nych okresach pełniła w klasztorze funkcje asystentki przełożonej zgromadzenia oraz mi-
strzyni nowicjuszek. Zmarła 17 października 1690 r. w klasztorze w wieku 43 lat. Modlitwa: 
Święta Małgorzato, Męczenniczko Pańska, któraś w mocnym zaufaniu ku Bogu pokonała 
złego ducha i zniweczyła chytre jego zamysły, uproś nam łaskę u Boga, abyśmy również 
wszelkim nagabywaniom i pokusom jak najusilniej opierać się mogli, a tym samym wiecznej 
zguby i zatracenia uniknęli. Przez Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen. 

Zamyśl się… 
„Nigdy nie zapominaj najpiękniejszych dni twe-
go życia! Wracaj do nich, ilekroć w twoim życiu 
wszystko zaczyna się walić.”      /Phil Bosmans/ 

Uśmiech… 
Wpada facet do domu i krzyczy: - Jadźka. 
Wygrałem w totka. Pakuj się. - Wyjeżdża-
my!? - Nie. Wyprowadzasz się!! 

Coś dla ducha… 
„Latawiec” 

W jasny, wietrzny poranek marcowy, dziecko z pomocą dziadka wypuściło wspaniały lata-
wiec. Niesiony przez wiatr, unosił się coraz wyżej, aż wreszcie stał się maleńkim punkcikiem 
w przestworzach. Sznur rozwijał się i podążał za latawcem ku górze, ale dziadek silnie przy-
wiązał jego koniec do ręki dziecka. Tam, w górze, latawiec kołysał się spokojnie, pewnie po-
dążając za prądem powietrza. Dwa tłuste i bardzo gadatliwe gołębie, które leciały leniwie, 
zbliżyły się do latawca i zaczęły krytykować jego kolory. <<Jesteś rzeczywiście wystrojony, 
przyjacielu>>- powiedział jeden z nich. <<Chodź z nami>> - powiedział drugi. <<Zrobimy wy-
ścigi wytrzymałości>>. <<Nie mogę>>- oświadczył latawiec. <<Dlaczego?>>. <<Jestem 
przywiązany do mego panicza, tam, na ziemi>>. Dwa gołębie spojrzały w dół. <<Nie widzę 
nikogo>>- powiedział jeden. <<Ani ja>>- stwierdził latawiec. <<Ale jestem pewien, że tak jest: 
od czasy do czasu czuję szarpnięcie za sznur>>. 
Ciesz się, jeśli od czasu do czasu Bóg szarpnie za twój sznur. Nie  widzisz Go, ale On jest 
związany z tobą. I nie pozwala ci zginąć. Nigdy.                                                 /Bruno Ferrero/ 

 


