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Poniedziałek 28.04 św. Wojciecha, bp i męczennika, Gł. Patrona Polski.(uroczystość) 
1800 1) W rocznicę ślubu Anny i Zygmunta oraz w 1 r. ślubu Moniki i Tomasza o Boże bł.  
        2) O zdrowie dla Mieczysława i Stanisławy Jedlińskich 
1830  + Stanisława Bedlę i zm. z rodziny Bedlów z int. rodziny  
Wtorek 29.04  św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła (świeto) 
1800 + Józefa, Franciszka, Mariannę, Józefę Wojciechowskich z int. Rabiejów  
1830 + Genowefę (r. śm.), Czesława, Bolesława, Stanisława Lużyńskich, Władysława 
Krążka, Krystynę Jakubczyk  
Środa 30.04 Dzień Powszedni 
1800  O Boże bł. dla Adasia w 1 r. ur. i Nikoli    
1830 25 r. ślubu Barbary i Ryszarda Rutkiewiczów z int. dzieci 
Czwartek 01.05 św. Józefa Robotnika  
700  + Franciszka i Mariannę Kowalskich   
1800 + Władysława Tetelewskiego, Anielę, Franciszka Baranów i zm. z rodziny Baranów, 
Baryckich i Marię Dąbek  
Piątek 02.05 św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła.(wsp. obowiązkowe) 
700 + Zygmunta Węgrzyna (3 r. śm.) z int. córki z rodziny  
1800  + Józefa, Roberta Krawczyków, Jana, Genowefę Korba z int. Drozdowskiej  
1900 + Genowefę, Wincentynę, Władysława, Zofię, Czesława, Ślusarczyków, Mirosława 
Cerazego  
Sobota 03.05 NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Polski (uroczystość) 
800 + Tadeusza, Piotra, Janinę Rabiejów, Ryszarda Dąbrowskiego  
1200 + Stanisława, Janinę Malickich, Annę Woźniak z int. rodziny  
1800  Do MBNP o bł. Boże dla dzieci wnuków i prawnuka z int. matki  
Niedziela  04.05 III Niedziela Wielkanocna  
800 + Jerzego Grudnia, Stanisława Anielę, Zdzisława Metrykę i Tadeusza Grabowskiego  
1000  Msza Święta za parafię 
1200 Prymicje ojca Jakuba Edwarda Zawadzkiego    
1600 Henryka, Andrzeja, Józefa Plewę, Andrzeja, Katarzynę Golów  
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Błogosławieni 
miłosierni 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania     1 P 1,3-9  /  Dz 2,42-47 
Ewangelia: J 20,19-31 
Było to wieczorem owego pierwszego dnia 
tygodnia. Tam, gdzie przebywali ucznio-
wie, drzwi były zamknięte z obawy przed 
Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku  
i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali 
się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.  
A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! 
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam”. Po tych słowach tchnął na nich i po-
wiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są im za-
trzymane”.  Ale Tomasz, jeden z Dwuna-
stu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale 
on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego 
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę pal-
ca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę 
ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.  
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego 
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z ni-
mi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamknię-
tych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. 
Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tu-   
 

taj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedo-
wiarkiem, lecz wierzącym”.  Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.  Powiedział mu 
Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele 
innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś 
zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, 
mieli życie w imię Jego. 
Komentarz… 
To był czas dla Niego najważniejszy: czas męki i śmierci. W nim określił siebie: swój stosu-
nek do Boga Ojca i ludzi. W przeddzień ustanowił nam posiłek eucharystyczny. I my, speł-
niając Jego polecenie, spotykamy się na Mszy świętej, aby uczestniczyć w Jego męce  
i śmierci i z niej brać na zwyczajny dzień siłę; by kochać ludzi, jak On ludzi kochał, i aby 
śmierć nasza zakończyła się jak Jego śmierć – zmartwychwstaniem w Bogu. 

 /ks. M. Maliński/  

Ekstra… 
× 27.04 - Światowy Dzień Rysunku Graficznego 
× 29.04 - Międzynarodowy Dzień Tańca 
× 30.04 - Międzynarodowy Dzień Jazzu 
× 01.05 - Święto Pracy 
× 02.05 - Dzień Flagi i Godła – przypominamy o wywieszeniu flag narodowych z okazji 
świąt majowych 
 



A w parafii… 
▪ Dziś Niedziela Miłosierdzia oraz dzień kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII. Przygo-
towaniem do tego dnia była nowenna, którą odmawialiśmy od Wielkiego Piątku. O tych waż-
nych wydarzeniach przypomina także dekoracja w kościele przygotowana przez młodzież. 
Dziś przy wyjściu z kościoła rozdawana jest darmowa gazeta „Dobre Nowiny”, 
▪ Dnia 13 kwietnia odbył się w brzezińskim kościele VII Konkurs Palm Wielkanocnych zorga-
nizowany przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Tegoroczny skład jury wyglądał 
następująco: ks. proboszcz Józef Knap, katechetka Katarzyna Gruszczyńska, Lucyna Malic-
ka prowadząca zajęcia w Świetlicy "Przy fontannie" oraz Krzysztof Kubicki, Redaktor Naczel-
ny Pisma Parafialnego SANCTUS. Z roku na rok palmy biorące udział w konkursie są coraz 
piękniejsze i bardziej dopracowane. Po długich naradach udało się wybrać zwycięzców. Ze 
względu na dużą liczbę osób zostały przyznane miejsca w dwóch kategoriach: Starsi I miej-
sce - Natalia Nieśpielak z Kowali; II miejsce - Katarzyna Wawrzusiak z Brzezin; III miejsce - 
Aleksanda Szostak z Nidy; wyróżnienie - Karolina Malicka z Kowali oraz Młodsi I miejsce - 
Mateusz Machulski z Nidy; II miejsce - Daniel Grudzień z Brzezin; III miejsce - Julia Wojcie-
szyńska z Brzezin; wyróżnienie - Piotr Baran z Nidy. Jak co roku, nagrody i upominki dla 
każdego ufundowało nasze Pismo. 
▪ Triduum Paschalne w naszym kościele miało jak zwykle bardzo uroczystą oprawę. W Litur-
giach każdego dnia brała liczna grupa wiernych. Również przy grobie Pana Jezusa nie za-
brakło adorujących osób. W czuwanie zaangażowani byli druhowie strażacy z Brzezin, Ko-
wali i Nidy, wszystkie kółka różańcowe z parafii, ministranci oraz schola parafialna, która  
w piątkowy wieczór przygotowała adorację połączoną z pokazem filmu „Most nadziei”. Dzię-
kujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób zaangażowały się w tych dniach przy 
kościele. Niech Zmartwychwstały błogosławi na każdy dzień życia. 
▪ W najbliższą niedzielę o godz. 12.00 w naszym kościele zostanie odprawiona msza święta 
prymicyjna ojca Jakuba Edwarda Zawadzkiego. Zapraszamy do licznego uczestnictwa w tym 
święcie parafialnym. Prosimy także o udekorowanie trasy przemarszu prymicjanta z domu do 
kościoła.  
▪ W Wielkim Tygodniu w prezbiterium kościoła zostało założone nowe oświetlenie. Wymie-
niono także żarówki we wszystkich żyrandolach. Prace wykonał Mieczysław Korban.  
▪ Dnia 3 maja po mszy św. o godz. 16.00 w naszym kościele odbędzie się wieczornica o te-
matyce maryjnej przygotowana przez mieszkańców Kowali. Serdecznie zapraszamy. 
▪ W tym tygodniu rozpoczyna się miesiąc maj, zapraszamy do uczestnictwa nabożeństwach 
majowych ku czci Matki Bożej, które będą odprawiane codziennie po mszy św. popołudnio-
wej. 
Intencja różańcowa na maj 
Intencja ogólna: Aby środki 
przekazu były narzędziami w 
służbie prawdy i pokoju. 
 Intencja misyjna: Aby Maryja, 
Gwiazda Ewangelizacji, kie-
rowała misją Kościoła, głoszą-
cego Chrystusa wszystkim na-
rodom. 

Tu es Petrus… 
59. Wigiliusz (29.III/11.XI.537-7.VI.555) Wigiliusz w obliczu 
sporów teologicznych okazał się chwiejny: prawdopodobnie 
potajemnie złożył obietnicę, że w razie wyboru zaakceptuje 
monofizytyzm. Wzbraniał się, choć przebywał wówczas  
w Konstantynopolu, wziąć osobiście udział w zwołanym 
przez cesarza w roku 533 Soborze Powszechnym i nie po-
zwolił się też na nim reprezentować. Ulegając naciskowi ce-
sarza, sobór ów ekskomunikował papieża. Upokorzony po-
nownymi szykanami Wigiliusz uznał ostatecznie sobór ten 
za V Sobór Powszechny Konstantynopolitański, w wyniku 
czego zdjęta została z niego ekskomunika. Wolno mu było 
powrócić do Rzymu, lecz zmarł w drodze powrotnej w Syra-
kuzach. Jego pontyfikat należy do najbardziej przygnębiają-
cych w dziejach Kościoła: papiestwo popadło w niegodną 
zależność od cesarstwa. 

Godzina Miłosierdzia 
„W tej godzinie (15.00) 
uprosisz wszystko dla siebie 
i dla innych, w tej godzinie 
stała się łaska dla świata 
całego - miłosierdzie zwy-
ciężyło sprawiedliwość".  

Boży człowiek…  -  św. Augustyn Schoeffler (1 maja) 
August urodził się 22 listopada 1822 r. w Mittelbronn 
(Lotaryngia we Francji). Na początku studiów semina-
ryjnych został tercjarzem dominikańskim. Od 9 paź-
dziernika 1846 r. był członkiem Stowarzyszenia Misji 
Zagranicznych. Zaraz po święceniach kapłańskich, 
które przyjął 29 maja 1847 r., wyjechał do Wietnamu. 
Niespełna cztery lata później, w marcu 1851 r. został 
uwięziony, a 1 maja tego roku stracony. Beatyfikował 
go Leon XIII 27 maja 1900 r., a kanonizował Jan Pa-
weł II 19 czerwca 1988 w grupie 117 męczenników 
wietnamskich (wspominanych wspólnie 24 listopada). 
Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześci-
jańską do Wietnamu, przybyli tam w 1533 r. Działal-
ność misjonarzy nie spotkała się z przychylnością 
władz, które wydalały obcokrajowców ze swojego te-
rytorium. Przez kolejne trzy stulecia chrześcijanie byli 
prześladowani za swoją wiarę. Wielu z nich poniosło 
śmierć męczeńską, zwłaszcza podczas panowania 
cesarza Minh-Manga w latach 1820-1840. Zginęło 

wtedy od 100 do 300 tysięcy wierzących. Stu siedemnastu męczenników z lat 1745-1862 Jan 
Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 1988 r. (ich beatyfikacje odbywały się w czterech 
terminach pomiędzy 1900 i 1951 rokiem). Wśród nich jest 96 Wietnamczyków, 11 Hiszpanów 
i dziesięciu Francuzów; było to ośmiu biskupów i pięćdziesięciu kapłanów; pozostali to ludzie 
świeccy. Prawie połowa kanonizowanych (50 osób) należała do Rodziny Dominikańskiej. Po-
nieważ zamieszkiwali teren apostolatu Tonkin Wschodni (położony na wschód od rzeki Czer-
wonej), który papież Innocenty XIII powierzył dominikanom z Filipin, kiedyś też nazywano ich 
męczennikami z Tonkinu. Modlitwa. Boże w Trójcy Jedyny przez wstawiennictwo św. Augu-
styna prosimy Cię o łaskę wytrwałości w wierze i miłości Ciebie, która jest silniejsza niż 
śmierć. Amen. 
Zamyśl się… 
„To co możesz uczynić, jest tylko maleńką 
kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie 
tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu.”   
                                         /Albert Schweitzer/ 

Uśmiech… 
- Pytał pan moją córkę, czy chce zostać pana 
żoną - zwraca się matka do narzeczonego 
córki. A dlaczego mnie pan nie zapytał? - Nie 
wiedziałem, że pani też mnie kocha! 

Coś dla ducha… 
Poszukujący ateista 

Starszy człowiek, który był ateistą, udał się do pewnego znanego księdza. Miał nadzieje, że  
w ten sposób rozwiąże problemy swojej wiary. Nie był w stanie uwierzyć, że Jezus z Nazaretu 
naprawdę zmartwychwstał. Szukał dowodów, które pozwoliłyby mu uwierzyć w zmartwych-
wstanie... Kiedy dotarł do domu parafialnego, w którym mieszkał ksiądz, znajdował się już  
u niego jakiś gość. Ksiądz dostrzegłszy przez uchylone drzwi czekającego starca, wyszedł  
z kancelarii i z uśmiechem podał mu krzesło. Pożegnawszy się z przebywającym u niego go-
ściem, zaprosił starca do siebie. Wysłuchał uważnie jego wątpliwości, a potem przez długi 
czas rozmawiali. Po burzliwej dyskusji, ateista stał się wierzącym. Powrócił do przyjmowania 
sakramentów, wypełniania Słowa Bożego i uwierzył w Matkę Bożą. Szczęśliwy i trochę zdzi-
wiony kapłan, zapytał go kiedyś: - Niech mi pan powie, co w tej długiej rozmowie stało się 
dowodem, przekonującym pana, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał, że Bóg rzeczywi-
ście istnieje? - Sposób w jaki podał mi ksiądz krzesło, abym nie zmęczył się oczekiwaniem - 
odpowiedział starzec.                                                                                         /autor nieznany/ 

 


