
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 12.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Franciszkę i Piotra Pobochę 
        2) + Bogdana Kozakowskiego (22 r. śm.)  
1900  O Boże błogosławieństwo w pracy kapłańskiej i zakonnej z int. siostry 
Wtorek 13.05 Najświętszej Maryi Panny z Fatimy (wsp. dowolne) 
1800 + Jadwigę Kij (3 r. śm.)  
1900 + Jana, Helenę Grzywna i Edwarda Brzozę zam. Grzywny 
2000 + Stanisławę Knap (1 r. śm) 
Środa 14.05 św. Macieja Apostoła.(święto) 
1800 + Józefa, Roberta, Annę, Stanisława Krawczyków, Jana, Genowefę Korbę z int. 
Krawczykowej 
1900 + Ludwika, Anielę, Jerzego, Tomasza Władyszewskich  
Czwartek 15.05 Dzień Powszedni 
700 + Zofię Więckowską, Józefę i Władysława Kasperka  
1800 + Zofię Woźniczko (imieninowa) i Jana Zofię Woźniczko 
1900 + Mieczysława Gruszczyńskiego (8 r. śm.) Jerzego Gruszczyńskiego (33 r. śm.) z int. 
rodziny 
Piątek 16.05 św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski (święto) 
1800  1) + Zofię Pobochę z int. dzieci  
         2) + Jana, Genowefę, Wandę, Zdzisława, Piotra Brzozów 
1900 + Stanisława Kaczora i Kazimierę Stokowiec z int. rodziny 
Sobota 17.05 Dzień Powszedni  
1700 ślub Marzena Krawczyk i Tomasz Grzywa 
1800 + Edwarda Władyszewskiego, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickiego zam. ro-
dzina 
1900 + Stefana Gubałę z int. córki Aliny z mężem  
Niedziela 18.05 V Niedziela Wielkanocna  
800 + Józefa Wawrzyckiego, Marię, Józefa Pszczołów, Katarzynę, Władysława Kasperków 
ofiaruje Wawrzycka 
1000 + Helenę, Antoniego, Stanisława Dziewięckiego  
1200 + Katarzynę, Franciszka, Stanisława, Mieczysława 
1600 Msza Święta za parafię   
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 2,14a.36–41 /  1P 2,20b–25 
Ewangelia: J 10,1–10 
„Jezus powiedział: „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 je-
go głosu; woła on swoje owce po imieniu  
i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowa-
dzi, staje na ich czele, a owce postępują za 
nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za 
obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, 
bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść 
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli zna-
czenia tego, co im mówił. Powtórnie więc po-
wiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zapraw-
dę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. 
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są zło-
dziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich 
owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie 
przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie  
i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przycho-
dzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. 
Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie  
i miały je w obfitości”. 
 
Panie prowadź mnie! 

 

Komentarz… 
My, niepoprawni indywidualiści, którzy uważamy sobie za ujmę spostrzec obok siebie 
człowieka równego nam, którzy nawet myśleć nie chcemy, jak bardzo jesteśmy wyni-
kiem poprzednich pokoleń, którzy nawet wiedzieć nie chcemy, że z naszą śmiercią 
nie zejdzie w otchłań cały świat, którzy chcemy uratować swoją wartość osobistą 
przynajmniej w wymiarze naszego pokolenia, którzy nie potrafimy do drugiego czło-
wieka powiedzieć: bracie. Niezależnie od tego, ile masz lat, odchodzisz. Uwierz w to, 
że jesteś tylko liściem na drzewie, które nazywa się ludzkością. Nie udawaj, że nie 
słyszysz za sobą coraz wyraźniejszych kroków nowego pokolenia. Uświadom sobie, 
że ono jest wpatrzone w ciebie. Będzie takie, jaki ty jesteś – jesteś za to pokolenie, 
które idzie za tobą, i za wszystkie następne, odpowiedzialny.             /ks. M. Maliński/ 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 
Ekstra… 
× 11.05 - Dzień bez Śmiecenia 
× 14.05 - Dzień Farmaceuty 
× 15.05 - Dzień Polskiej Niezapominajki 
 



 
 
 

A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę nasza parafia przeżywała piękną uroczystość. Mszę świętą prymicyjną 
odprawił cysters o. Jakub Edward Zawadzki pochodzący z Brzezin. W uroczystym orszaku 
został przyprowadzony do świątyni, gdzie po powitaniu przez ks. proboszcza Józefa Knapa 
ucałował chrzcielnicę. W eucharystii uczestniczyła liczna grupa wiernych z delegacjami straż 
pożarnych z terenu parafii. Wyjątkowa dekoracja i oprawa liturgii sprawiły, że msza była bar-
dzo uroczysta. Po jej zakończeniu prymicjant otrzymał liczne życzenia i kwiaty od różnych 
delegacji, a następnie udzielił swego kapłańskiego błogosławieństwa. Wszystkim, którzy byli 
zaangażowani w przygotowanie do tego wydarzenia - serdeczne Bóg zapłać. O. Jakubowi 
życzymy wytrwałości i niegasnącej wiary, nadziei i miłości. 
▪  Dnia 13 maja o godz. 20.00 w naszym kościele zostanie odprawiona msza święta połączo-
na z nabożeństwem fatimskim. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o zabranie 
ze sobą lampionów. 
▪ Dziś po mszy świętej popołudniowej rozpoczyna się w naszej parafii kurs przedmałżeński.  
▪ 16 maja w święto Andrzeja Boboli po mszy świętej o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie  
3 klas gimnazjalnych przygotowujących się do bierzmowania. 
▪ W przyszłą niedzielę 18 maja (w rocznicę urodzin Karola Wojtyły) będziemy przeżywać  
w naszej parafii dziękczynienie za dar kanonizacji papieży. Tego dnia podczas mszy św.  
o godz. 12.00 do kościoła zostaną wprowadzone relikwie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do 
uczestnictwa w tej uroczystej eucharystii. Św. Janie Pawle II módl się za nami!  
▪ W niedzielę 18 maja w godzinach 14.00-17.30 Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola 
wraz z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II, KGW Brzeziny, OSP Brzeziny oraz Radami Sołec-
kimi z Brzezin i Podwola zapraszają na VI Festyn Rodzinny w centrum Brzezin. Podczas im-
prezy przewidziano występy artystyczne, liczne konkursy i atrakcje dla młodszych i star-
szych. Tego dnia odbędzie się także nadanie nazwy placu ks. Augusta Żołątkowskiego oraz 
otwarcie i poświęcenie Świetlicy Wiejskiej „Przy fontannie”.  
Tu es Petrus… 
61. Jan III (17.VII.561-13.VII.574) Cesarz Bizancjum sprawował w tamtej epoce niemal nieo-
graniczoną władzę nad Kościołem. Wybrany 17 lipca 561, papież musiał długo czekać na 
zgodę cesarza. Nad jego pontyfikatem zaciążyły poważne polityczne przewroty: w roku 568 
wtargnęli do Italii nadciągający z północy, jeszcze pogańscy Longobardowie i utrwalili swoje 
panowanie. Za jego pontyfikatu odbył się w r. 563 i 572 Synod w Braga (Portugalia) przeciw 
pryscylianistom. Jan III zmarł 13 lipca 574. 
W poszukiwaniu… 
Cierpienie, prześladowanie, morderstwa, katusze to wszystko spotyka dzisiaj naszych 
braci i siostry chrześcijan. Tak jak ostatni czyn islamskich terrorystów z grupy boko ha-
ram, którzy porwali dziewczynki i sprzedawali je jako niewolnice tylko dlatego, że były 
chrześcijankami. Tysiące wyznawców Jezusa na całym świecie każdego roku oddaje 
swe życie za wiarę w Chrystusa. Giną na rozkazy generałów, z decyzji wodzów państw 
w majestacie prawa, z rąk terrorystów i fanatyków islamskich. Skąd tyle nienawiści do 
nas Chrześcijan? A wszystko tak samo od wieków, jak za panowania Nerona. Jak to 
zrozumieć, jaki tego sens… Nadzieja pozostaje w Jezusie, który powiedział: „Błogo-
sławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy 
Królestwo niebieskie.” A co nam pokazuje historia? Przecież uczty Nerona minęły i je-
go tortury chrześcijan minęły. Jego pałace jak i wille senatorów i innych zacnych tam-
tych czasów, którzy upajali się katuszami chrześcijan są już ruiną, resztkami ścian sto-
jących niedaleko państwa Watykan. I o tym też pisał H. Sienkiewicz: „I tak minął Nero, 
jak mija wicher, burza, pożar, wojna lub mór, a bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn 
watykańskich miastu i światu.” Więc z nadzieją módlmy się za cierpienia naszych braci 
i sióstr, za ich odwagę, za wytrwanie w wierze...                                                    /KK/  

Boży człowiek…  -  św. Leopold Mandić z Hercegnovi (12 maja) 
Bogdan Mandić urodził się 12 maja 
1866 r. w Herceg Novi (Castelnuovo)  
w Dalmacji. Był ostatnim z dwanaścior-
ga dzieci w ubogiej chorwackiej rodzinie 
Piotra i Karoliny z domu Zarević. Wy-
chował się w dużej biedzie materialnej, 
ale w atmosferze głębokiej miłości i po-
bożności. W 1884 roku wstąpił do kapu-
cynów, przyjmując imię Leopold. Cztery 
lata później złożył śluby wieczyste. 20 
września 1890 roku w Wenecji został 
wyświęcony na kapłana. Był bardzo 
niewielkiego wzrostu - liczył zaledwie 
135 centymetrów, utykał. Mówił na tyle 
niewyraźnie, że przełożeni odsuwali go 
od głoszenia kazań. Leopold pragnął 
wrócić do swojej ojczyzny, aby tam pro-
pagować jedność między chrześcijana-

mi różnych Kościołów oraz prowadzić dialog z muzułmanami i żydami. Przełożeni powierzyli 
mu jednak inne zadanie. Uznali, że jego "terenem misyjnym" będzie konfesjonał. Przebywa-
jąc w ciasnej celi zakonnej, Leopold był po kilkanaście godzin dziennie do dyspozycji wier-
nych. Służył wszystkim, którzy prosili o pojednanie z Bogiem. Posiadał charyzmat czytania  
w sumieniach tych, którzy przychodzili do niego po radę i pojednanie z Bogiem. W 1906 r. 
został skierowany do pracy w klasztorze Świętego Krzyża w Padwie. W trakcie I wojny świa-
towej trafił do więzienia, bo nie chciał się wyrzec chorwackiego obywatelstwa. Zakładał siero-
cińce, opiekował się ubogimi. Przez całe życie zmagał się ze słabościami i chorobami. Zmarł 
w wieku 76 lat 30 lipca 1942 r. w Padwie z powodu choroby nowotworowej. Modlitwa. Boże 
przez wstawiennictwo świętego Leopolda prosimy Cię o prawdziwą skruchę i szczerą wolę 
ciągłego zmieniania naszego życia na lepsze. 
Zamyśl się… 
„Ciesz się drobiazgami, a wielkie szczęście 
wejdzie w twoje życie.”                  /Anonim/  

Uśmiech… 
- Jak żeś zepsuł sokowirówkę?! - Sok chciałem 
wycisnąć... - Jaki sok? - Brzozowy... 

Zakonnie… 
Zmartwychwstańcy – założył ich w 1836 r. w Paryżu człowiek świecki, Bogdan Jański, 
w Polsce są od 1880 r. Celem wspólnoty jest dążenie do zmartwychwstania społeczeń-
stwa poprzez głoszenie Misterium Paschalnego, głównie w kościelnych apostolatach 
posługi parafialnej i przez wychowanie chrześcijańskie. Zgromadzenie zgodnie z du-
chem założyciela przyjęło za swój apostolat pracę parafialną i wychowawczą. Zmar-
twychwstańcy opiekują się 2 sanktuariami: Matki Bożej Fatimskiej w Rybnej i Matki Bo-
żej Bolesnej w Sulisławicach. Mają własne wydawnictwo „Alleluja”. Pełna nazwa: 
Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (CR).   /za: ekai.pl/ 
Coś dla ducha… 

„O ukrytych bliznach” 
Płonę z pragnienia, by zabić w sobie wszelki egoizm - powiedziała kiedyś młoda mniszka 
świętej Teresie z Avila. - To dobrze, córko - odrzekła święta - zważ jednak, że egoizm jest jak 
kwiat lotosu albo jak gałąź palmowa. Kiedy kwiaty lub gałęzie opadają, zostawiają coś w ro-
dzaju blizny. Tak więc, jeśli opuści cię egoizm, bądź pewna, że pozostanie w twoim wnętrzu 
znamię, jakby znak. Odtąd o wiele trudniej będzie walczyć z tymi znakami niż z samym egoi-
zmem. 

 


