
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    16.0516.0516.0516.05 Św. Andrzej Bobola Św. Andrzej Bobola Św. Andrzej Bobola Św. Andrzej Bobola (święto, Patrona Polski)  (święto, Patrona Polski)  (święto, Patrona Polski)  (święto, Patrona Polski)     
1730 + Zofię Więckowską, Władysława, Józefę Kasperków z int. Więckowskiego 
1800 + Stanisława, Magdalenę, Antoniego Kaczorów, + Genowefę, Zdzisława Kutów, Ma-
rię, Henryka Młynarczyków z int. rodziny 
Wtorek  17.0517.0517.0517.05 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1730 + Stanisława Znoja, Marię, Mariana, Adama Kubickich z int. Znojowej 
1800 + Mariannę, Wincentego Bedlów z int. Piotrowskiej. 
Środa  18.05 18.05 18.05 18.05 Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
1730 W 15 r. śm. Danielę Ślusarczyk, Mieczysława Ślusarczyka  
1800 Krystynę, Bolesława Parkitów, Kazimierza Barana z int. rodziny 
Czwartek    19.05 19.05 19.05 19.05 Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
700 Mariannę i Antoniego Malickich z int. córki Kowalskiej 
1800 Bolesława, Janinę Stachurskich, Mariannę Gajek z int. Stachurskiej  
Piątek  20.05 20.05 20.05 20.05 Św. Bernardyn ze Sieny, kapłan (wsp. dowolne)Św. Bernardyn ze Sieny, kapłan (wsp. dowolne)Św. Bernardyn ze Sieny, kapłan (wsp. dowolne)Św. Bernardyn ze Sieny, kapłan (wsp. dowolne)    
1730 + Stanisława Malickiego z int. Malickiej z dziećmi 
1800 Kazimierza, Genowefę, Leona Baranów, Franciszkę, Franciszka Tkaczów z int. córki 
Sobota  21.05 21.05 21.05 21.05 Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
1530 + Teresę Wieczorek z int. córki Katarzyny z rodziną 
1600 + Stanisławę, Mieczysława Pabianów z int. syna Grzegorza z rodziną 
1700 ślub Starnawska - Kundera 
Niedziela  22.05 22.05 22.05 22.05 V Niedziela Wielkanocna V Niedziela Wielkanocna V Niedziela Wielkanocna V Niedziela Wielkanocna     
800 + Edwarda Machulskiego z int. żony z dziećmi 
1000 Z prośbą o łaski Boże opiekę NMP w pierwszą r. ur. Malwiny i dla jej rodziców z int. 
dziadków 
1200 + Zofię Woźniak z int. rodziny 
1530 + Zygmunta Woźniaka z Bilczy z int. żony z dziećmi 
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IV Niedziela  
Wielkanocna 
15 maja 2011 r.  

Nr 25 (129) 
Komentarz… 
Co wiemy o Świętym Filipie? Niektórzy 
wiedzą, że tylko on i Andrzej mieli  
w gronie Apostołów imiona greckie. Nie-
którzy pamiętają, że właśnie on zapytał 
Jezusa na pustyni, ile mają chleba i ile 
jest pieniędzy w trzosie. W czasie 
Ostatniej Wieczerzy właśnie on z ufno-
ścią dziecka poprosił, by Jezus pokazał 
im Boga. Żydzi uważali, że zobaczyć 
Boga, to umrzeć. Filip nie myślał chyba 
jednak o śmierci, mówił raczej o spotka-
niu Boga za życia. Choć tak mało wiemy 
o Filipie, uczy on nas, jak bezpośrednio 
prosić Jezusa o spotkanie Boga na zie-
mi. Bóg objawia się poprzez ludzi żyją-
cych Ewangelią. Każdemu z nas mogą 
powiedzieć: pokaż mi Boga, nie tylko 
mów o Nim, ale pokaż Go w swoim ży-
ciu.                        /ks. Jan Twardowski/ 

 

Idźmy tulmy się 
jak dziatki 
do Serca 

Maryi Matki 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Dz 2,14a.36-41    /     1 P 2,20b-25     Ewangelia:    J 10,1-10 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 
wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, 
jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje 
owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce 
postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą ucie-
kać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie 
pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, 
są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wej-
dzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi 
tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie  
i miały je w obfitości.” 
 
 
 

 

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

Modlitwa… 
Święty Andrzeju Bobolo! Pragniesz patronować Ojczyźnie przez nasze rodziny. Za Two-
im orędownictwem dziękujemy Bogu za wszystko, co zawdzięczamy Najbliższym. Uproś 
nam u Boga wielką łaskę założenia dobrej rodziny, jeśli taka jest Jego wola. Pomóż nam 
być dobrymi dla wszystkich bliźnich przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Ekstra… 
× 15.05 - Dzień Polskiej Niezapominajki 
× 19.05 - Dzień Dobrych Uczynków 
× 21.05 - Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej 



 

A w parafii… 
▪ W ostatnim czasie pan Ryszard Zegadło przepisał poprawioną i uaktualnioną historię para-
fii, która zawisła w krużganku kościelnym. Dziękujemy. 
▪ Rozpoczęcie prac renowatorskich przy chórze wyznaczono na dzień 23 maja. 
▪ Zapraszamy wszystkich na Festyn Rodzinny pod hasłem: „Baw się razem z nami”, który 
odbędzie się 22 maja 2011 r. w godz. 15.00-19.00 na placu rekreacyjno-sportowym w Brze-
zinach. W programie konkursy, występy, aukcje, zabawy cyrkowe i wiele innych. W godz. 
19.00–24.00 odbędzie się zabawa taneczna w remizie OSP (wstęp wolny). 

Z życia wsi… 
Jodły papieskie 

Kieleckie Kuratorium Oświaty wy-
szło z inicjatywą posadzenia przed 
szkołami jodeł papieskich jako „Ży-
wego pomniku beatyfikacji Jana 
Pawła II.” Do akcji włączyły się Ze-
spół Szkół w Brzezinach i Szkoła 
Podstawowa w Kowali. Uroczystości 
odbyły się 29 kwietnia 2011 r.  
W Brzezinach przed posadzeniem 
jodły został zaprezentowany przez 
zuchów program artystyczny pt. 
„Wielki Pontyfikat” Blask Świętości. 
W Kowali  grupa dzieci  ze szkolne-
go koła teatralnego przygotowała 
prezentację teatralną, a na placu 
przed szkołą Zespół Obrzędowy 
KOWALANKI odśpiewał "Barkę"  
i kilka innych pieśni religijnych. Na-
stępnie posadzono jodłę poświęco-
ną przez ks. R. Nowińskiego      /KP/  

SANTO SUBITO 

c.d. Po skończonej eucharystii na Placu św. Piotra 
pielgrzymi udali się do autokaru i wyruszyli w stronę 
noclegu. W poniedziałek rano w hotelu została odpra-
wiona msza święta. Po sytym śniadaniu pątnicy  
z Brzezin, Bilczy i Pacanowa udali się ponownie  
w stronę Rzymu. Tego dnia udało się zwiedzić Bazyli-
kę św. Pawła za Murami, Bazylikę św. Jana na Late-
ranie, Święte Schody, Koloseum, Forum Romanum  
i Fontannę di Trevi. Najważniejszym punktem dnia by-
ło jednak wejście do Bazyliki św. Piotra i około 20 min. 
modlitwa przy trumnie z relikwiami bł. Jana Pawła II. 
Każdy mógł zawierzyć nowemu błogosławionemu 
wszystkie intencje, z którymi pielgrzymował. Wejście 
do Bazyliki było możliwe wyłącznie dzięki pomocy  
s. Bronisławy Sochy, która pochodzi z Brzezin, a od 
ponad 30 lat pracuje w Watykanie. Po dniu pełnym 
wrażeń i przeżyć duchowych pielgrzymi ze swoim kie-
rownikiem ks. Rafałem Nowińskim wyruszyli w drogę 
powrotną do Polski. Do domu dotarli o północy 3 maja. 
Pomimo wszelkich trudów i niedogodności był to bło-
gosławiony czas.                                                     /KP/ 

Z Watykańskiej Ziemi… 
W Wielki Piątek, 22 kwietnia, włoska telewizja publiczna RAI UNO nadała nadzwyczajne wy-
danie programu religijnego pt. „A Sua immagine” (Na Jego obraz). Specjalne wydanie pro-
gramu zatytułowano „Pytanie o Jezusa”. Odpowiadającym na nie był sam papież Benedykt 
XVI. Oto jedno z tych pytań: 
- Wasza Świątobliwość, czy dusza mojego syna Franciszka, będącego w stanie wegetatyw-
nym od Wielkanocy 2009 roku, opuściła jego ciało, skoro nie ma on już świadomości, czy du-
sza jest w nim nadal? 
– (Papież) Oczywiście, dusza jest jeszcze obecna w ciele. Ten stan można porównać do gi-
tary, której struny są zerwane, tak że nie mogą dźwięczeć. Instrument ciała również jest kru-
chy, bezbronny i dusza nie może, by tak rzec, rozbrzmiewać, ale jest obecna. Jestem pe-
wien, że ta ukryta w głębi dusza czuje pani miłość, chociaż nie rozumie szczegółów, słów  
i tak dalej… ale obecność miłości czuje. I dlatego drodzy rodzice, droga mamo, wasza obec-
ność przy nim codziennie przez tyle godzin jest prawdziwym aktem miłości o wielkiej warto-
ści, ponieważ ta obecność wchodzi w głąb ukrytej duszy. 
Wasz czyn jest zatem świadectwem wiary w Boga, wiary w człowieka; wiary… powiedzmy: 
zobowiązania, w stosunku do życia ludzkiego, nawet w najsmutniejszych sytuacjach. Zachę-
cam was do trwania, do pamiętania, że wypełniacie wielką służbę na rzecz ludzkości przez 
ten znak zaufania, przez znak szacunku dla życia, przez miłość do udręczonego ciała, do 
cierpiącej duszy                                                                                                /za: kielcelive.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Izydor Oracz (15 maja) 
Izydor urodził się w Madrycie ok. 1080 r. Pochodził z ubogiej, ale szczerze religijnej rodziny, 
która z niewiadomych przyczyn przeniosła się na wieś. Bieda w domu zmusiła św. Izydora ja-
ko młodzieńca do pracy w charakterze parobka u za-
możnych sąsiadów, Jana Vargasa. Z tego czasu po-
chodzi piękna legenda: oskarżono Izydora, że za mało 
pracuje, a za wiele się modli. Zdziwiło to gospodarza,  
u którego pracował, gdyż zawsze, powierzone mu pra-
ce były na czas dobrze wykonane. Postanowił jednak 
podpatrzeć. Ujrzał Izydora zatopionego w modlitwie, a 
za niego wykonującego orkę anioła. Po pewnym czasie 
Izydor ożenił się i wraz ze swoją małżonką, bł. Marią 
Toribia przeniósł się do Madrytu. Tu żona porodziła mu 
syna. Kiedy Arabowie zajęli Madryt, Święty był zmu-
szony go opuścić. Rychło wszakże do niego powrócił, 
kiedy miasto zostało odbite z rąk Arabów. Św. Izydor 
zasłynął z pobożności, z ducha pokuty i z uczynków mi-
łosierdzia. Ze wszystkim, co w jego mniemaniu mu 
zbywało, sam ubogi chętnie dzielił się z uboższymi od 
siebie. Zmarł około roku 1130. Modlitwa: Boże, któryś 
lud Twój dla wskazywania mu drogi zbawienia wiecz-
nego, obdarzył wielkim sługą Twoim świętym Izydorem, 
spraw łaskawie, prosimy, abyśmy posiadając go jako 
mistrza życia chrześcijańskiego na ziemi, zasłużyli so-
bie mieć go za przyczyńcę w Niebie. Amen. 
 

Zamyśl się… 
„Święte ubóstwo 
zawstydza wszelką 
chciwość i skąp-
stwo, i troski tego 
świata.” 

/Św. Franciszek/ 

Uśmiech… 
Pewien nowo mianowany kardynał skarżył się papieżowi, że nowa 
godność jest ponad jego siły, bo i tak już z trudem dźwiga obowiązki 
kapłana i biskupa. Jan XXIII uśmiechając się odpowiedział: 
- Eminencjo, mnie też czasami nachodzą takie myśli. Modlę się wów-
czas do mego Anioła Stróża, a on mi mówi: 'Giovanni, Giovanni, nie 
bierz się tak bardzo na serio'. 

Coś dla ducha… 
„Drogocenny kamień” 

Narzeczeni podziwiali drogie kamienie, wystawione w sklepie jubilerskim. Diamenty, szafiry, 
szmaragdy budziły ich zachwyt. Szukali tego jedynego, który stałby się znakiem ich miłości. 
Ich spojrzenia spoczęły na skromnym kamieniu, ciemnym i pozbawionym blasku. Złotnik wy-
czytał w ich wzroku pytanie i powiedział: <<To opal. Zbudowany jest z krzemionki, pyłu i pia-
sku pustynnego. Zawdzięcza swe piękno pewnemu defektowi, a nie doskonałości. Opal jest 
kamieniem o skruszonym sercu, gdyż pełen jest malutkich szczelin, które umożliwiają powie-
trzu, dostęp do jego wnętrza. To powietrze załamuj światło i w rezultacie opal mieni się za-
chwycającymi odcieniami. Jest nazywany „lampą ognia” i mówi się, że zawiera w sobie 
tchnienie Boga>>. Wziął kamień i zacisnął w dłoni. Kontynuował: <<Opal traci swój blask, gdy 
znajduje się w miejscu chłodnym, ale znów zaczyna lśnić, gdy zostaje ogrzany ciepłem dłoni 
albo gdy znajdzie się  w świetle>>. Mężczyzna otworzył dłoń. Kamień rozsiewał delikatne, 
miękkie, czułe światło. Ten właśnie kamień został wybrany i kupiony przez narzeczonych.  
Gdy przedmioty srebrne czy mosiężne ulegają utlenianiu, czyścimy je energicznie pocierając. 
A co możemy zrobić, gdy musimy odświeżyć nasze życie? Pod wieloma względami możemy 
je przyrównać się do opału. Nabieramy <<koloru>> i blasku, gdy ogrzeje nas miłość Boga.  

/Bruno Ferrero/ 
 


