
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 23.04 Św. Wojciecha biskupa i męczennika, gł. Patrona Polski 
1630 + Danutę, Mieczysława, Bogdana Ślusarczyków, Jana Leskiego z int. rodziny  
1700 + Jerzego Grudnia, Tadeusza Grabowskiego z int. syna Marcina z rodziną  
Wtorek  24.04 Dzień Powszedni 
1630 + Józefa Brzozę, Edwarda Brzozę, Kazimierza Bałę, Mirosława Kozłowskiego z int. 
rodziny  
1700 + Tadeusza Salamona, Annę, Stefana, Stanisława, Henryka Salamonów, zm. z rodziny 
Węgrzynów, Józefa Gibasa. Krzysztofa Lewickiego z int. rodziny 
Środa  25.04 Dzień Powszedni 
1630 + Genowefę, Bogdana, Edwarda Zegadłów, zm. z rodziny Chałatów, zm. z rodziny 
Polaków z int. rodziny 
1700 + Jarosława Brzozę z int. rodziców i siostry  
Czwartek 26.04 Dzień Powszedni 
700 + Genowefę Lużyńską, Bolesława, Czesława, Stanisława Lużyńskich, Władysława 
Krążka z int. Kołków 
1700 + Sławomira Machulskiego z int. rodziny 
Piątek  27.04 Dzień Powszedni 
1630 + Józefa, Franciszka, Mariannę Wojciechowskich z int. Rabiejów 
1700 + Tadeusza, Januszka, Mariannę Kubicką, Stefanię, Władysława Metryków, Edwarda 
Metrykę z int. Januszkowej 
Sobota  28.04 Dzień Powszedni 
*) + Stanisława Bedlę z int. Bedlowej 
*) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu Anny i Zygmunta 
*) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. w życiu w 80-tą r. ur. Ireny Tkacz  
z int. dzieci 
Niedziela  29.04 IV Niedziela Zwykła 
800 + Mieczysława, Katarzynę, Stanisława Malickich z int. Malickiej 
1000 + Stanisława, Jana Pobochów z int. Pobochowej 
1200 + Józefa Krawczyka z int. żony z dziećmi 
1600 + Stefana Wojciechowskiego, Anielę, Jana Czwartoszów z int. Wojcieszyńskich Ma-
riana i Krystyny. 
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Oto Baranek Boży 
 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Dz 3,13-15.17-19  
                    1 J 2,1-5a     
Ewangelia:   Łk 24,35-48 
 „Uczniowie opowiadali, co ich spotkało 
w drodze, i jak poznali Jezusa przy ła-
maniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, 
On sam stanął pośród nich i rzekł do 
nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylę-
kłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz 
On rzekł do nich: Czemu jesteście zmie-
szani i dlaczego wątpliwości budzą się  
w waszych sercach? Popatrzcie na moje 
ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się 
Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała 
ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy 
tych słowach pokazał im swoje ręce i no-
gi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie 
wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do 
nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni po-
dali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął  
i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: 
To właśnie znaczyły słowa, które mówi-
łem do was, gdy byłem jeszcze z wami: 

Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków 
i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak 
jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Je-
go głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, po-
cząwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.” 
Słowa błogosławionych… 
„I jeżeli dzisiaj patrzymy z niepokojem na zjawiska upadku moralności społecznej i indywi-
dualnej, to trzeba szukać różnych przyczyn. Ale jest jedna ponad wszelką wątpliwość: nie 
święci się człowieka. I to ma swoją jeszcze wcześniejszą przyczynę: bo nie święci dnia Bo-
żego. ‘Pamiętaj, abyś dzień święty świecił’, wówczas ten dzień będzie święcił, uświęcał.”  

/bł. Jan Paweł II/ 
„Podobnie jak modlitwa jest pokarmem życia duchowego, tak zaniedbanie modlitwy jest zu-
bożenie życia duchowego, a nieuniknionym następstwem jest utrata gorliwości.” 

/bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 
 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 22.04 - Dzień Ziemi 
× 25.04 - Dzień Sekretarki 



A w parafii… 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola wraz z Biblioteką Publiczno-Szkolną w Brze-
zinach zaprasza do udziału w akcji „Przeczytałeś - podaruj innym”. Jeśli mamy w domowych 
księgozbiorach niepotrzebne, przeczytane już książki, możemy przekazać je innym miłośni-
kom czytania. Panie bibliotekarki będą przyjmować dary w godzinach otwarcia biblioteki w 
dniach od 16 kwietnia do 15 maja 2012 roku. Szczegóły akcji na stronie www.brzeziny.org.pl 
▪ W niedzielę 15 kwietnia 2012 r. w Dębskiej Woli odbyły się pierwsze z cyklu zawody  
o Świętokrzyski Puchar w Motocrossie współorganizowane m.in. przez BKM "RACING". 
Brzeziński Klub Motocrossowy po tych zawodach może się pochwalić czterema pucharami: 
W licencji B wygrał Kamil Wojcieszyński a tuż za nim był Michał Rybus. W licencji C nato-
miast wygrał Damian Woźniak, a drugi był Mateusz Woś. Serdecznie gratulujemy! 
Z Watykańskiej Ziemi… 
16 kwietnia papież Benedykt XVI obchodził swoje 85 urodziny, „Staję przed ostatnim etapem 
mego życia i nie wiem, co mi będzie dane. Jednakże wiem, że jest Boże światło, wiem, że 
Pan zmartwychwstał, że Jego światło jest silniejsze niż wszelkie ciemności, że Boża dobroć 
jest silniejsza od wszelkiego zła tego świata. A to pomaga mi bezpiecznie iść naprzód. To 
nam wszystkim pomaga iść naprzód. W tej chwili dziękuję wszystkim, którzy nieustannie 
przez swą wiarę ukazują mi Boże «tak»”. – powiedział papież podczas Mszy św. sprawowa-
nej w dzień urodzin. W krótkim kazaniu Benedykt XVI podkreślił znaczenie jakie w jego życiu 
miało dwoje świętych: św. Bernardetta Soubirous i św. Benedykt Józef Labre. Wyznał, że 
zawsze ogromne wrażenie wywierała na nim wizjonerka z Lourdes. Po liturgii papież przyjął 
na audiencji prywatnej biskupów niemieckich, a następnie premiera i pozostałych członków 
delegacji. Składając Benedyktowi XVI życzenia kard. Marx poinformował papieża, że wczoraj 
z udziałem wielu wiernych odprawił Mszę św. w miejscu jego urodzenia w Marktl am Inn. 
Opowiedział o swoim spotkaniu z mieszkanką Monachium, która pokazała mu list od młode-
go ks. Ratzingera, który przygotowywał ją do I Komunii św. „Odpowiedź młodego kapłana 
nosi ona zawsze przy sobie. Pokazała mi list, który we wspaniały sposób bardzo uprzejmie  
i z wielką wrażliwością odpowiada na list dziecka. To mnie bardzo poruszyło, w istocie pozo-
stałeś do dzisiaj `gorliwą duszą’, tak jak widać w tym liście” – powiedział niemiecki hierarcha. 
Kończąc 85 lat Benedykt XVI jest najstarszym urzędującym papieżem od 100 lat. W historii 
Kościoła katolickiego najstarszym papieżem był Leon XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci, 1878-
1903), który zmarł w wieku 93 lat. W XIX w. najdłużej urzędującym papieżem w czasach no-
wożytnych był bł. Pius IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti, 1846-78), który zmarł, mając 85 lat 
i 9 miesięcy, a w wieku XVIII - Klemens XII (Lorenzo Corsini, 1730-40), który żył prawie 88 
lat. Rozpoczyna się ósmy rok pontyfikatu Benedykta XVI, który został wybrany - mając 78 lat 
- 19 kwietnia 2005 r., w ciągu niespełna jednego dnia, podczas najliczniejszego konklawe  
w historii.  
Zakonnie… 
Kamilianie – są zakonem powołanym do niesienia pomocy duchowej i cielesnej chorym  
i ubogim. Składają dodatkowy czwarty ślub służenia chorym nawet z narażeniem życia. Ka-
milianów założył św. Kamil de Lellis w 1586 r., w Polsce są od 1904 r. Mają szczególne za-
sługi w ratowaniu osób dotkniętych zarazą – kroniki zakonne wspominają przeszło 200 za-
konników, którzy oddali życie opiekując się zarażonymi. Szczególnym rysem ich opieki nad 
chorymi jest posługa duchowa. Kamilianie starają się, aby chorzy wierzący trwali w Jezusie 
Chrystusie i osiągnęli świętość, do której są wezwani. Pomagają również chorym odnaleźć 
odpowiedź na odwieczne pytania o sens życia przyszłego i obecnego, a także na pytanie  
o znaczenie cierpienia, zła i śmierci. Realizacja charyzmatu zgromadzenia odbywa się po-
przez pracę kapelanów i pielęgniarzy, kierowanie domami opieki społecznej i szpitalami, 
opiekę nad bezdomnymi, narkomanami i chorymi na AIDS. Pełna nazwa: Zakon Kleryków 
Regularnych Posługujących Chorym (MI).                                                                /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Zyta (27 kwietnia) 
Zyta urodziła się w Monsgrati koło miasta Lucca, 
około 1218 r. Jej rodzice byli biednymi wieśniakami. 
Nie zostawili swoim dzieciom żadnego majątku, bo 
go nie posiadali, ale za to zapewnili im głęboko reli-
gijne wychowanie. Ponieważ dom nie mógł wyżywić 
dzieci, Zyta już w dwunastym roku życia musiała iść 
na służbę do zamożnej rodziny Fatinellich. Jej pan 
był nerwowy i surowy wobec służby.  Cicha, sumien-
na, pracowita, uprzejma, prowadziła życie surowe. 
Kiedy jeszcze cała służba spała, Zyta zrywała się 
przed świtem i cicho, aby nikogo nie budzić, biegła 
do kościoła, który był tuż przy domu Fatinellich, by 
wysłuchać codziennej Mszy świętej i by przyjąć Pana 
Jezusa w Komunii świętej. Z biegiem lat swą cicho-
ścią zdobyła serca domowników. Chlebodawcy od-
dali w jej ręce całą administrację i opiekę nad służbą 
domową. To wywołało do niej niechęć ze strony 
służby. Zazdroszczono jej wyróżnienia. Większość 
dni w roku pościła o chlebie i wodzie. Sypiała na go-
łej ziemi. Latem i zimą chodziła bez obuwia. Była 
niezwykłej urody, ale napastowana przez mężczyzn 
umiała okazać odwagę. Napadnięta pewnego dnia 
przez pewnego rozpustnika, zostawiła mu na twarzy  
i rękach długo nie zagojone rany. Zyta wyróżniała się również uwrażliwieniem na niedolę bliź-
nich. Wszystkie swoje skromne oszczędności rozdawała potrzebującym. Nikt jej domu nie 
opuścił głodny. Zyta była obdarzona także darem kontemplacji i ekstaz. Zmarła po krótkiej 
chorobie 27 kwietnia 1272 r. Modlitwa: Boże, któryś świętą Zytę w stanie służebnym zostają-
cą, przez doskonałe spełnianie obowiązków do wysokiej doprowadził doskonałości, prosimy, 
spraw łaskawie przez jej zasługi, abyśmy obowiązki stanu naszego przez wzgląd na wolę 
Twoją, która nam je przeznaczyła, wiernie spełniając, służyć Ci mogli w Niebie na wieki.  
Zamyśl się… 
„Bogactwo jest to po-
siadanie prawdziwych 
walorów przez ludzi 
dzielnych i wartościo-
wych.”     /John Ruskin/ 

Uśmiech… 
Przychodzi babcia do urzędu skarbowego złożyć PIT. Urzędniczka 
sprawdza i mówi: - W zasadzie dobrze, ale brakuje pani podpisu. - 
Podpisu? Ale jak ja mam się podpisać? - No, tak jak zawsze się pa-
ni podpisuje. Staruszka bierze długopis i pisze: "Całuję Was gorąco, 
babcia Aniela". 

Coś dla ducha… 
„Skrupulatny” 

Pewien adwokat chciał sobie kupić osła, aby odwiedzać na nim swoich klientów, którzy 
mieszkali w promieniu wielu kilometrów. Poszedł na targ, trochę się porozglądał, aż znalazł  
w końcu zwierzę odpowiadające jego wyobrażeniom i ugodził się ze sprzedawcą. Lecz miast 
przypieczętować kupno, tak jak to było w zwyczaju, uderzeniem dłoni, adwokat usiadł na 
skrzynce, wyciągnął stos białych kartek i zaczął skrzętnie pisać. Zapisał już ścisłym pismem 
cztery strony, jednak niecierpliwy sprzedawca nadal nie mógł odkryć słowa „osioł” w tej nie-
zwykłej umowie kupna i sprzedaży. – Dlaczego nie napiszesz po prostu: Obaj, ja i ty, wypełni-
liśmy nasze zobowiązania. Cena kupna-sprzedaży została wynegocjowana. Ja otrzymałem 
twoje pieniądze, a ty mojego osła. Kupno, tak jak to widać, zostało niniejszym dokonane. Co 
ty tam tyle wypisujesz w tak prostej sprawie? – przynaglał go sprzedawca. – Trochę cierpli-
wości – odrzekł adwokat – zaraz dojdę do osła.                                         /Norbert Lechleitner/  

 


