
„Gdy gaśnie pamięć ludzka, 

dalej mówią kamienie.” 
W dniach 30 października – 1 listopada 2010 roku 
odbywa się II Kwesta na rzecz odnowy cmentarza 
w Brzezinach. W ramach akcji zaplanowano 
zbiórkę pieniędzy do puszek, sprzedaż zniczy-
cegiełek, drugiego numeru biuletynu „Brzezina”  
i książek oraz mini wystawę. Organizatorami akcji 
są Schola Parafialna im. Św. Stanisława Kostki 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwo-
la. Do akcji włączyły się także Drużyny Harcerskie 
ze szkół w Brzezinach, Kowali, Morawicy i Bilczy, 
Władze samorządowe Gminy Morawica, Przed-
siębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 
„TAP”, oraz Pismo Sanctus. Zebrane pieniądze 
zostaną w całości przekazane na renowację za-
bytkowych nagrobków na naszym cmentarzu. 
Przypominamy, że dzięki zeszłorocznej kweście 
udało się odnowić 8 nagrobków. Mamy nadzieję, 
że w tym roku akcja będzie równie owocna. 

Ogłoszenia… 

Konkurs FOTO 

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Pod-
wola zaprasza do wzięcia udziału w Kon-
kursie Fotograficznym „Kaplice, kapliczki  
i krzyże przydrożne w gminie Morawica”. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na 
III Brzezińskim Pikniku Artystycznym na 
przełomie sierpnia i września 2011 roku. 
Przewidziane są dwie kategorie: Zdjęcia 
kolorowe (max 15 sztuk), Zdjęcia czarno-
białe i sepia (max 6 sztuk). Zachęcamy do 
fotografowania piękna kaplic, kapliczek  
i krzyży przydrożnych już teraz by móc je 
uchwycić w różnych porach roku. Orygi-
nalność zdjęć będzie wysoko punktowana. 
Szczegółowy regulamin pojawi się w prze-
ciągu miesiąca na stronie internetowej 
miejscowości Brzeziny. W konkursie prze-
widziane cenne nagrody oraz szansa pu-
blikacji zdjęć w pozycji książkowej.  

Różności 

Od stycznia 2010 roku istnieje strona interneto-
wa miejscowości Brzeziny (www.brzeziny.org.pl) 
na której na bieżąco ukazują się wszystkie aktu-
alne wydarzenia z najbliższej okolicy. Oprócz 
tego jest ona także źródłem wielu informacji na 
temat organizacji, instytucji i osób powiązanych 
z naszą miejscowością. Zachęcamy do częste-
go odwiedzania nas w sieci. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola 
poszukuje wszelkich archiwaliów na temat ludzi, 
wydarzeń, miejsc związanych z miejscowością, 
bądź parafią Brzeziny. Mogą to być dokumenty, 
zdjęcia (po skopiowaniu zostaną zwrócone), 
przekazy ustne, przedmioty codziennego użytku 
i inne. Bardzo prosimy o pomoc w zbieraniu 
pamiątek po naszych przodkach. Kontakt –  
tel. do Pani Marianny Węgrzyn (Prezes Stowa-
rzyszenia): 507366455;  
e-mail: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com 
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Wspomnienie zmarłych 
Dodatek specjalny 

2010 rok 

Witaj Królowo, 
Matko Miłosierdzia 

Początek listopada to czas zadumy i re-
fleksji nad życiem i śmiercią. Nawiedzamy 
cmentarze, zapalamy znicze na grobach, 
składamy kwiaty, zanosimy modlitwy za 
tych, którzy odeszli. Smutny to okres, ale 
czy możemy znaleźć w tym coś pozytyw-
nego? Oczywiście, że tak. Gdybyśmy nie 
mogli, próżna byłaby nasza wiara.  
Jest film, który opowiada o tym jak „grupa 
słynnych archeologów postanawia odkopać 
grób Chrystusa. Zaproszeni są dziennikarze, 
reporterzy, władze państwowe, kościelne... 
Znajdują szkielet człowieka. Badania wykazu-
ją, że był to mężczyzna, że na rękach i no-
gach miał ślady po wbijanych gwoździach, 
oraz wiele innych śladów, które wskazywały 
na mękę Chrystusa. Wielka sensacja... prasa, 
radio, telewizja ogłaszają, że Chrystus nie 
Zmartwychwstał...  że to, w co wierzyli ludzie 
przez tyle lat, było bajką. Spowodowało  to  
ogromny  zamęt.  Doprowadziło do tego, że 
zamykano, niszczono kościoły, palono Najświętszy Sakrament, Pismo Święte... Powstał 
ogólnoświatowy chaos. Strach, niezgoda, rozboje paraliżowały każde środowi-
sko...rozpadały się rodziny... człowiek dla człowieka był wrogiem. Porozwiązywały się 
wszystkie organizacje międzynarodowe...między państwami zapanowały okrutne wojny. 
Nikt nie potrafił nad tym zapanować. 
Po zakończeniu projekcji filmu, na scenę wychodzi reżyser i mówi, że ten film to fik-
cja...kręcąc go, chciał pokazać jak wyglądałby świat, gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał..” 
Zatrzymanie się nad grobem bliskiej osoby powinno nam przypomnieć grotę z ciałem 
Jezusa. Z tego skojarzenia wynika światło nadziei, a nie przerażenia. Chrystus bo-
wiem spoczywał w grobie tylko 3 dni, by w końcu Zmartwychwstać i powiedzieć: Nie 
lękajcie się! 
Dzięki ofierze jaką złożył Bóg ze swego Syna, możemy wchodzić na cmentarz z nadzieją… 
Pewnie wielu z nas widzi tam grób osoby, która jeszcze nie tak dawno była obok, mogła się 
uśmiechnąć. Podczas tych dni niejedna łza się uroni. Pamiętajmy jednak, że wkrótce bę-
dziemy mogli się spotkać z tymi, którzy nas wyprzedzili w drodze do nieba. Wspólnie bę-
dziemy mogli cieszyć się radością zmartwychwstania.  
Nie zapominajmy o modlitwie za tych wszystkich, o których nikt nie pamięta. Za tych, którzy 
poświęcili swe życie dla Ojczyzny, lub dla dobra innych.  
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci!           /KP/ 

 


