
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 09.04 Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 
800 + Helenę Soja, Jana Soję, Józefę, Wawrzyńca Stanków z rodziny 
1000 + Sabinę Kruk z int. Kołków 
1200 + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną 
1600  + Edwarda Brzozę z int. córki Jolanty i wnuczki Katarzyny 
Wtorek  10.04 Wtorek w Oktawie Wielkanocy 
1630 + Danielę, Mieczysława i Bogdana Ślusarczyków z int. rodziny córki 
1700 + Mariana Brzozę, Jarosława Brzozę, Annę, Jana Brzozów, Antoninę Malicką 
Środa  11.04 Środa w Oktawie Wielkanocy 
1630 + Józefa Prokopa (2 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1700 + Stanisława, Mariannę, Stefana Mazurów z int. syna Józefa  
Czwartek 12.04 Czwartek w Oktawie Wielkanocy 
1700 + Franciszkę, Jana Frankowiczów, Wincentego Zegadło, Mariannę Skarbek, Teodorę 
Janaszek z int. Zegadłowej 
Piątek  13.04 Piątek w Oktawie Wielkanocy  
700 + Józefę Pragnącą (r. śm.) 
1700 + Stefana Krawczyka, Jerzego Krawczyka, Stanisława Pietszczyka zm. z rodziny 
Krawczyków zm. z rodziny Szczepankowskich z int. rodziny 
Sobota  14.04 Sobota w Oktawie Wielkanocy  
1330 Do Zmartwychwstałego dziękczynna z Prośbą o zdrowie i bł. w dorosłym życiu w 80-
tą r. ur. Heleny z int. dzieci, wnuków i prawnuków 
1400 Romana Sabata (r. śm.) z int. rodziny 
1430 Karola Tetelewskiego z int. rodziców i rodzeństwa  
1500 Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Ma-
riusza Salwy z int. rodziców i siostry. 
1600 ślub Kołek i Mazur 
Niedziela  15.04 II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego 
800 + Franciszka, Stefanię Kasperków, Stanisławę Kołek, Annę, Józefa Rutkiewiczów,  
1000 + Bogdana Drzewicza, Juliana, Franciszkę Zielińskich, Jana, Katarzynę Drzewiczów, 
Jerzego, Zbigniewa, Annę Gielników z int. rodziny 
1200 + Stefanię, Stanisława, Marka Łobodów z int. Łużyńskich 
1600 + Władysława Kruka, Helenę, Tadeusza, Eugeniusza Kruków, Danutę Stokowiec  
 
 

 

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 
 

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

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

 

Zmartwychwstanie 
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Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które daje szansę na duchowe odrodzenie 

napełni nas wiarą i spokojem, 
niech da nam siłę w mierzeniu się 

z przeciwnościami i pozwoli z nadzieją 
spoglądać w przyszłość. 

życzy  
Redakcja Pisma SANCTUS 

 

JEZUS ŻYJE! 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:       Dz 10,34a.37-43  /  Kol 3,1-4    
Ewangelia:    J 20,1-9 
„Pierwszego dnia po szabacie, wcze-
snym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 
Maria Magdalena udała się do grobu  
i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 
Pobiegła więc i przybyła do Szymona 
Piotra i do drugiego ucznia, którego Je-
zus kochał, i rzekła do nich: Zabrano 
Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go po-
łożono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi 
uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj 

razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem 
także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który 
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pi-
sma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych” 
Słowa błogosławionych… 
„Człowiek naszego czasu! Tylko zmartwychwstały Chrystus może w pełni zaspokoić twoje 
niezbywalne pragnienie wolności! (…) Chrystus cię wyzwala, ponieważ cię kocha, ponieważ 
wydał za ciebie siebie samego (por: Ga 2, 20), ponieważ dla ciebie i dla wszystkich odniósł 
zwycięstwo. Chrystus oddał świat i ciebie Bogu i przywrócił Boga tobie oraz światu. Na 
zawsze! ‘Ufajcie, Jam zwyciężył świat!’”                                                         /bł. Jan Paweł II/ 
„Kiedy czujesz we własnym sercu cierpienie Chrystusa, pamiętaj, że musi zajaśnieć radość 
Wielkanocy. Nie pozwól, aby smutek tak tobą zawładnął, że zapomnisz o radości zmar-
twychwstania Chrystusa”.                                                             /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisława 
Grzegorczyka z Kowali i Jana Ślusarczyka z Brzezin, którzy odeszli do domu Ojca. 
Niech odpoczywają w pokoju † 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę po mszy św. o godz. 10.00 w naszej parafii odbył się V Konkurs Palm 
Wielkanocnych zorganizowany przez Pismo Parafialne SANCTUS. W jury znaleźli się Lidia 
Korban (artystka ludowa), Ewa Giemza (florystka) i Krzysztof Kubicki (redaktor naczelny Pi-
sma SANCTUS). Do konkursu zgłosiło się dużo osób z pięknie wykonanymi palmami. Wybór 
laureatów nie był łatwy, ale po długich naradach jury zdecydowało się przyznać następujące 
miejsca: I miejsce: Aleksandra Szostak z Nidy i Patrycja Pańtak z Brzezin; II miejsce:  Ga-
briela Wawrzusiak z Brzezin; III miejsce: Filip Watkowski z Nidy; wyróżnienie za największą 
palmę: Marta Brzoza z Kowali i Mateusz Łabęcki z Brzezin. Zwycięzcy konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe, a wszyscy pozostali uczestnicy – upominki ufundowane przez redakcję 
naszego pisma i księdza Dariusza Milera 
▪ W Wielki Wtorek i Środę w brzezińskim kościele trwały prace przy wystroju kościoła na Tri-
duum Paschalne. Zaangażowane w nie była duża liczba osób starszych i młodszych. Dzięku-
jemy bardzo Agacie Kurdek, ks. Dariuszowi Milerowi, Ewie Wojcieszyńskiej, Bogdanowi Ka-
czorowi, Renacie Giemza, Markowi Praszkiewiczowi, Katarzynie Gruszczyńskiej, Katarzynie 
Sołtys, Maciejowi Kmiecikowi, Mateuszowi Łabęckiemu, Agacie Kasperek, Klaudii Wojcie-
szyńskiej, Karolinie Kochan, Karolinie Dziewięckiej, Małgorzacie Włodarczyk, Tomaszowi 
Korbanowi, Kindze Piotrowskiej, Monice Zychowicz, Monice Malickiej, Katarzynie Kochan, 
Damianowi Zegadło i innym osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły w wykonaniu deko-
racji oraz tym, którzy zbierali pieniądze na kwiaty do Grobu Pańskiego. Prace w samym ko-
ściele zajęły 21 godzin. Niech Bóg będzie uwielbiony, że natchnął swym Duchem ludzi, któ-
rzy wspólnie pracowali na chwałę Zmartwychwstałego. 
▪ Tegoroczną Ciemnicę zdominowały ciernie, które oplatają tabernakulum. Ich duża liczba 
symbolizuje ogrom cierpienia Pana Jezusa. Można to zauważyć także na przedstawionym  
u góry wizerunku, na którym wymęczony i ubiczowany Chrystus puka w zamknięte drzwi. 
Symbolizują one serce człowieka, które można otworzyć tylko od wewnątrz - dlatego więc na 
obrazie nie widać klamki. Całość podsumowuje hasło „Przychodzisz Panie mimo drzwi za-
mkniętych”, które uświadamia, że wszechmocny Bóg poświęca się, żeby dotrzeć do człowie-
ka i z pokorą na niego czeka. My jednak bardzo często zamykamy się na wołanie Pana. 
Grób Pański w tym roku zachowany jest w bardzo jasnej kolorystyce. Ziemia łączy się z nie-
bem. Symboliczne okna raju są otwarte – Bóg wygląda przez nie na zbłąkanych ludzi i za-
prasza do siebie. W jednej z okiennic stoi Najświętszy Sakrament wskazujący drogę zagu-
bionym. Cytat z Pisma Świętego podkreśla, że w niebie jest miejsce dla każdego. To od nas 
zależy czy skorzystamy z tej możliwości. Grób bowiem jest tylko przejściem do lepszego 
świata, a śmierć to powrót do Domu Ojca. Dostojeństwa całości nadają piękne kwiaty i od-
powiednio dobrane światło.  
Zakonnie… 
Kameduli – są zakonem o jednej z najsurowszych reguł wśród instytutów życia konsekrowa-
nego. Łączą w niej elementy życia wspólnotowego i pustelniczego, odrzucając wszystko to, 
co nie prowadzi wprost do Boga. Milczenie, samotność, nieutrzymywanie kontaktu ze świa-
tem zewnętrznym – to tylko niektóre praktyki prowadzące kamedułów do zjednoczenia z Bo-
giem już tu, na ziemi. Dzień kameduły składa się z trzech głównych elementów: wspólnej 
modlitwy w czasie Liturgii Mszy św. i Liturgii Godzin, pracy, głównie fizycznej, oraz lectio divi-
na, czyli czytań duchownych, głównie Pisma św. Ważnym elementem duchowości kamedu-
łów jest obowiązek przebywania w celi, którą wolno opuszczać tylko na Eucharystię, Liturgię 
Godzin i inne ściśle określone zajęcia. Dla pustelników, którzy odznaczają się sprawdzoną 
cnotą, wielką pokorą i wypróbowaną ludzką równowagą, istnieje możliwość rekluzji, czyli ży-
cia w całkowitym odosobnieniu, bez kontaktowania się nie tylko ze światem zewnętrznym, 
ale nawet z innymi członkami wspólnoty klasztornej. Zakon założył Paweł Justiniani w 1523 
r., w Polsce są od 1603 r. Pełna nazwa: Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry Koronnej 
(EC).                                                                                                                          /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Fulbert (10 kwietnia) 
Fulbert urodził się w 960 r. w ubogiej rodzinie. 
Uczył się w szkole katedralnej w Reims. Jego mi-
strzem był Gerbert, późniejszy papież Sylwester II. 
Około 990 r. Fulbert przybył do Chartres, gdzie 
tamtejszą szkołę katedralną uczynił ośrodkiem kul-
turalnym Francji. Został mianowany kanonikiem  
i kanclerzem tamtejszej kurii biskupiej. Po śmierci 
biskupa Raula wybrano Fulberta jego następcą. Był 
czynny w wielu dziedzinach życia publicznego, kul-
turalnego i kościelnego. Swoją wiedzą, gorliwością, 
a przede wszystkim umiejętnością obcowania  
z ludźmi pozyskał sobie rychło serca wiernych i du-
chowieństwa. Król francuski, Robert II Pobożny, 
nieraz zasięgał jego rady. Fulbert dbał o admini-
strację kościelną i tym wyróżnił się jako doskonały 
gospodarz diecezji. Wnikliwy teolog. Łączył mą-
drość ze świętością. Po pożarze, jaki nawiedził ka-
tedrę, odnowił ją tak okazale, że dzisiaj należy do 
podziwianych arcydzieł sakralnego budownictwa. 
Dbał także o podniesienie szkolnictwa, z którego 
na pierwszym miejscu korzystali przyszli kandydaci 
do stanu duchownego. Zwalczał symonię i inne 
nadużycia, jakie się od lat zakradły w Kościele. Wy-
różniał się szczególnym darem jednania zwaśnio-
nych. Dlatego często w różnych sporach brano go 
za rozjemcę. Miał szczególne nabożeństwo do 
Matki Bożej, która mu przywróciła zdrowie w ciężkiej chorobie. Fulbert zmarł 10 kwietnia 1028 
r. w wieku ok. 68 lat. Modlitwa: O Boże wszechmogący, utwierdzaj nas w wierze w Twoją 
Opatrzność Boską, która wszystkim kieruje i wszystko obraca na nasze dobro. Daj nam tę ła-
skę, abyśmy się nigdy nie zachwiali, lecz abyśmy we wszystkim, co na nas zsyłasz, widzieli  
w pokorze ducha mądrość i dobroć Twoją. Amen. 
Zamyśl się… 
„Ból może być przyczyną cierpienia, ale nie jest cierpie-
niem. Cierpienie jest bowiem uczuciem i wrażeniem.” 

         /Paul Ricoeur/ 

Ekstra… 
× 10.04 - Dzień Służby Zdrowia 
× 11.04 - Dzień Radia 
× 12.04 - Dzień Kosmonautyki 
× 13.04 - Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej 
× 14.04 - Dzień Ludzi Bezdom-
nych 

Uśmiech… 
Do ciężko rannego w wypadku podchodzi ksiądz:  -  Czy 
wierzysz w Boga? - Chłopie, ja umieram, a tobie się na 
zagadki zbiera? 
Coś dla ducha… 

„Krzyż” 
“Pewna kobieta często przychodziła do kościoła ze swym kilkuletnim synem. Sama wykony-
wała znak krzyża, a później pomagała chłopcu uczynić go. Zapytana, dlaczego przychodzi  
w to miejsce odpowiedziała: ‘Od czasu kiedy w wypadku samochodowym zginął mój mąż,  
a jego tatuś, przychodzimy razem, aby tu, w kościele, przy Panu Jezusie przeżywać trudne 
dla nas chwile. Chcę, aby mój syn wiedział, że Ten, który umarł na krzyżu, a potem zmar-
twychwstał, jest z nami. Staram się mu przekazać, że wiara w obecność Jezusa jest dla nas 
wzmocnieniem i radością. Mówię też mojemu synowi, że jeżeli Jezus żyje, to także jego tatuś 
żyje i kiedyś spotkamy się wszyscy razem.’”   

 


