
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 01.04  Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 
800 1) ks. Edwarda Nowaka i za księży, którzy pracowali z Brzezinach 
       2) + Romana, Stanisławę Znoja, Bolesława, Genowefę Puchałów z int. Józefa Znoja  
z rodziną 
1000 + Józefa Plewę z int. żony 
1200 + Andrzeja Bosia, Genowefę, Jana Majów, Stanisława, Annę Krawczyków zm. z ro-
dziny Majów, Krawczyków z int. Krawczyków 
1600 + Katarzynę, Romana, Adama, Edwarda Kruków, Marię Więcek, Janinę Budzik z int. 
Madejów 
Wtorek 02.04 Wtorek w oktawie Wielkanocy 
1630 Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Mał-
gorzaty Włodarczyk z int. rodziców i braci 
17 Do Zmartwychwstałego o bł. dla Emila na roczek z int. dziadków 
Środa  03.04 środa w oktawie Wielkanocy 
1700 +Ryszarda Stokowca z int. żony z dziećmi 
Czwartek 04.04  Czwartek w oktawie Wielkanocy 
16 Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w zyciu w 18-tą r. ur. Domi-
nika Kozaka z int. rodziców i braci  
1700  Franciszkę, Jana Frankowiczów, Wincentego Zegadło, Mariannę Skarbek, Teodorę 
Janaszek z int. Zegadłowej 
Piątek  05.04 Piątek w oktawie Wielkanocy 
1700 1) + Tomasza Kubickiego z int. rodziców i rodzeństwa 
        2) + Kazimierę Kowalską z int. siostry Anny  
Sobota  06.04 Sobota w Oktawie Wielkanocy 
*) + Antoniego, Józefę, Edwarda, Mariana Kruków z int. rodziny 
*) Do Zmartwychwstałego z prośbą o bł. w życiu dla Magdaleny Machulskiej w 20-tą r. ur.  
1700 ślub  
Niedziela  07.04 Niedziela Miłosierdzia Bożego 
800  1) Edwarda Zawadzkiego z int. córki z rodziną 
       2) Romana, Stanisławę Znoja, Bolesława, Genowefę Puchałów z int. Józefa Znoja  
1000 Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o bł. w życiu dla Marioli i Jacka  
w 25-tą r. ślubu z int. dzieci, wnuka i rodziców 
1200 + Helenę, Mariana Engelów, Mariannę, Władysława Gruszczyńskich z int. Engelów  
1600 + Edwarda Brzozę z int. wnuczki Katarzyny i jej matki  
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 Tyś Światłem w śmierci dniu 

 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Dz 10,34a.37-43    /    Kol 3,1-4     Ewangelia:    J 20,1-9 
„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magda-
lena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana 
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. 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 gro-
bu. 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 Pisma, /które mówi/, że On 
ma powstać z martwych.” 
Komentarz… 
„Każda epoka i każdy naród ma swoich bohaterów, których podziwia. „Zginął w obro-
nie…”, „Poświęcił się ratując…” itd. Opłakujemy ich, podziwiamy, czytamy o nich 
książki, ale wolimy, żeby podobne wydarzenia nigdy nas nie spotkały. A Chrystus 
ukazuje coś dokładnie przeciwnego. Nigdy nie chciał zostać bohaterem, za to chciał 
dobrowolnie oddać życie na krzyżu. Nie dla siebie. Dla nas i za nas. O błogosławiona 
śmierci Chrystusa, z której rodzi się moje życie.”                        /ks. Maciej Warowny/ 
 
 
 

 

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



 

A w parafii… 
▪ Dnia 24 marca w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach po mszy świętej o godzi-
nie 10.00 odbył się już VI Konkurs Palm Wielkanocnych. W tym roku w konkursie wzięły 
udział wyłącznie dzieci i młodzież. Jury w składzie Lidia Korban (Koło Gospodyń Wiejskich  
w Nidzie), Marianna Węgrzyn (Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola) oraz Krzysztof 
Kubicki (Redkacja Pisma Parafialnego SANCTUS) jak zwykle miało trudny orzech do zgry-
zienia. Po długich naradach zostali wybrani tegoroczni zwycięzcy. Oto wyniki: I miejsce - Ar-
kadiusz Raszyński, II miejsce - Patrycja Pańtak, III miejsce - Marcelina Baran, Nagroda spe-
cjalna - Marta Brzoza, Wyróżnienia: Aleksandra Szostak, Maja Wojcieszyńska, Anna Malic-
ka. Gratulujemy! Na koniec jury wręczyło zwycięzcom nagrody, a wszystkim uczestnikom 
konkursu drobne podarunki. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród było Pismo Para-
fialne SANCTUS. Dziekujemy za pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu Justy-
nie Machulskiej i Karolinie Machulskiej. 
▪ W Wielkim Tygodniu w naszym kościele trwały prace przy Grobie Pańskim i Ciemnicy. Pra-
gniemy podziękować za trud i serce włożone w przygotowanie dekoracji. Dziękujemy Agacie 
Kurdek, Ewie Tarach, Ewie Wojcieszyńskiej, ks. Dariuszowi Milerowi, Renacie Giemza, Kata-
rzynie Machulskiej, Marianowi Zychowiczowi, Stefanowi Kubickiemu, Klaudii Wojcieszyńskiej, 
Monice Malickiej, Tomaszowi Korbanowi, Krzysztofowi Kubickiemu, Mateuszowi Łabęckie-
mu, Klaudii Szałas, Kamilowi Pedryczowi, Mikołajowi Wojcieszyńskiemu, Kindze Piotrow-
skiej, Monice Zychowicz, Damianowi Zegadło oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
pomogli.  
Ołtarz Wystawienia (Ciemnica) – w zamyśle ma uświadomić każdego z nas, jak wiele Chry-
stus wycierpiał i jak bardzo czuł się samotny. Na zawieszonej starej belce zostało przerzuco-
ne płótno z odbitą umęczoną twarzą Jezusa (podobne do chusty św. Weroniki), który patrzy 
na nas. Poniżej tak jakby krwią zapisane zostały fragmenty Lamentu duszy nad cierpiącym 
Jezusem (Gorzkie Żale). Od tabernakulum zwisa powróz, którego drugi koniec spoczął na 
kolumnie biczowania; pojawia się tam także łańcuch – symbole uwięzienia i męczenia Pana 
Jezusa. W krzewie ciernistym znajdują się róże, ma to przypominać, że z cierpienia i bólu 
zawsze zakwita dobro. 
Grób Pański – całe tło zajmują dwie duże tablice z wizerunkami różnych świętych oraz krzyż 
z wyżłobioną postacią Chrystusa (pokazuje to, że ten symbol na zawsze już związał się  
z osobą Jezusa). Świeci znajdują się za delikatnym materiałem, który ma symbolizować, że 
między nimi a nami jest pewna granica – oni są już w niebie. Figura Chrystusa spoczywa 
wśród wielu białych róż, które symbolizują czystość i niewinność. Tegoroczne hasło: „Tyś 
światłem w śmierci dniu” zostało zaczerpnięte z pieśni „Ja wiem, w kogo ja wierzę”. Jezus 
Chrystus dla tych, którzy wierzą jest jasnością, która rozpromienia mroki ciemności. Dla tych, 
którzy ufają jest latarnią, która prowadzi podczas najcięższych życiowych burz. Dla tych, któ-
rzy kochają jest ogniem, który rozpala ich serca. Jezus dla tych, którzy w niego wierzą, którzy 
Mu zaufają i którzy Go pokochają jest światłem, które wprowadza ich do nieba. Tak się stało 
z tysiącami świętych, którzy uprzedzili nas w tej wędrówce i oby tak stało się z nami.  
Zakonnie… 
Saletyni – zgromadzenie powstało w celu głoszenia i wypełniania orędzia Matki Bożej prze-
kazanego w 1846 r. w La Salette. Istotą tego orędzia jest wezwanie ludzi do pokuty i pojed-
nania z Bogiem oraz zapowiedź Bożych kar dla grzeszników i obietnica obfitych łask dla na-
wróconych. Podstawowym rysem duchowości zgromadzenia i jego członków jest szeroko po-
jęta posługa pojednania wśród Ludu Bożego. Specyficznym rysem apostolstwa saletynów 
jest posługa pojednania na rzecz Kościoła lokalnego i powszechnego. Zgromadzenie po-
wstało w 1852 r., w Polsce jest od 1902 r. Najważniejszym ich domem zakonnym w Polsce  
i głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej Saletyńskiej jest Dębowiec k. Jasła, gdzie w sanktua-
rium znajduje się koronowana figura Matki Bożej Saletyńskiej. Pełna nazwa: Zgromadzenie 
Misjonarzy Matki Bożej z La Salette (MS).                                                               /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Maria Krescencja Höss (5 kwietnia) 
Św. Maria Krescencja Höss urodziła się 20 października 
1682 r. w Kaufbeuren w Bawari. W 1703 r., mimo trud-
ności ze strony rodziny i wątpliwości przełożonego, zo-
stała przyjęta do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego; 
rok później złożyła śluby. Kiedy w 1741 r. została wy-
brana przełożoną, odmówiła przyjęcia tej funkcji; zosta-
ła jednak zmuszona do wycofania odmowy. Swoim 
współsiostrom zalecała troskę o ciszę, rekolekcje i du-
chowe czytanie, szczególnie Ewangelii. Nauczycielem  
i Mistrzem ich życia duchowego miał być Chrystus 
Ukrzyżowany. Siostra Maria była też mądrą i roztropną 
doradczynią dla wszystkich, którzy zwracali się do niej 
po pomoc i pociechę, o czym świadczą liczne zacho-
wane listy. Przez trzy lata, kiedy była przełożoną domu 
w Mayerhoff, okazała się być właściwie jego drugą fun-
datorką. Nie przyjmowała do wspólnoty wszystkich, któ-
rzy tego pragnęli, tłumacząc to słowami: "Bóg chce, by 
ta wspólnota była bogata w cnotę, a nie w dobra docze-

sne". Głównymi punktami jej programu odnowy domu były: nieograniczone zaufanie do Bożej 
Opatrzności, gotowość do pełnienia aktów służących życiu wspólnemu, umiłowanie milczenia 
oraz nabożeństwo do Jezusa Ukrzyżowanego, Eucharystii i Matki Najświętszej. Maria Kre-
scencja zmarła w Wielkanoc 1744 r. Modlitwa. Panie za wstawiennictwem św. Marii umacniaj 
w nas wiarę, nadzieję i miłość do Ciebie. Amen. 

Tu es Petrus…  
4. Św. Klemens I (92/88?-101/97?): Klemens Rzymski, 
święty, papież od 88 r.; Ojciec Kościoła; autor Listu do 
Koryntian — najstarszego zachowanego dokumentu pa-
pieskiego, z którego wynika, iż Kościół rzymski miał pra-
wo interwencji w życie innych gmin chrześcijańskich, 
oraz od początku w Kościele uznawano prymat nastepcy 
św. Piotra. Wspomnienie liturgiczne, 23 listopada.             

Intencja różańcowa 
na kwiecień: 

Intencja ogólna: Aby publiczne 
wyznawanie wiary i modlitwa były 
dla wiernych źródłem życia. 
Intencja misyjna: Aby Kościoły 
partykularne na terytoriach misyj-
nych były znakiem i narzędziem 
nadziei i zmartwychwstania 

 

Z okazji Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego życzymy 
naszym czytelnikom praw-
dziwej wiary, która daje 
nam siłę do życia i uwalnia 
od strachu.           Redakcja  

Zamyśl się… 
„Człowiek kocha innych 
prawdziwą miłością nie 
dla zysku, ale dlatego, 
że w miłości znajduje 
szczęście.”  

 /Lew N. Tołstoj/ 

Uśmiech… 
Mysz do niedźwiedzia: - iesz, 
że dzisiaj jest zmiana czasu? - 
Dłużej śpimy? - spytał miś  
z nadzieją w głosie. - Odwrot-
nie. - Aha, rozumiem. Śpimy 
dłużej. 

Coś dla ducha… 
„O zwierzętach i ludziach” 

Pan Bóg, stworzywszy świat, wezwał całą faunę na audiencję. Każde zwierzątko przyjął oso-
biście i wypytywał o życzenia. Od ręki spełniał to, o co zwierzęta prosiły. Ludzie dowiedziaw-
szy się o tym precedensie, oburzyli się na Stwórcę. No bo jak można było nie pytać o zdanie 
człowieka? Więc zaraz na drugi dzień zjawiła się u Boga delegacja, która zakomunikowała 
Mu bez ogródek, że rodzaj ludzki również jest niezadowolony z porządku tego świata. – Tak 
też być powinno – odparł Wszechmocny – gdyż waszą ojczyzną nie jest ziemia, lecz niebo. 
Powiadają, że od tego momentu zwierzęta maja oczy wbite w ziemię, a człowiek chodzi wy-
prostowany i patrzy w górę, w niebo.                                                  /ks. Kazimierz Wójtowicz/  

 


