
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 16.03 Dzień Powszedni  
900 + Wincentego, Czesławę Górzyńskich  
1200 + Genowefę Szałas z int. córki  
1600 + Szymona Krzysiek, Dariusza Bozowskiego (w 1r. śm.), Alberta Krzysiek 
1800  1) o Boże błogosł. dla Księdza Proboszcza z okazji imienin 
         2) + Zdzisława Lacha (5 r. śm.) i Stanisława Kruka z int. kolegów  
Wtorek 17.03 Św. Patryka biskupa (wsp. dowolne)  
900 + Henrykę Radek z int. koleżanki Eli z Kowali 
1200 + Genowefę Malicką od uczestników pogrzebu  
1300 msza dla dzieci 
1600 + Mariannę, Franciszka Wawrzeńczyków  
1800 + Genowefę Szałas z int. pracowników UG  
Środa 18.03 Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła (wsp. dowolne) 
900 + Helenę Wiejas z int. córki Janiny z rodziną 
1600  + Edwarda Kołka i zm. z rodziny Kasperków i Kołków   
1630 + Józefa Młynarczyka(imienin) z int. rodziny  
Czwartek 19.03 Św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (uroczystość) 
700 + Józefa Woźniaka (imienin) 
1600  + W intencji ks. Kanonika Józefa Knapa o Boże bł. i opiekę MB z int. Angielskich 
Piątek 20.03 Dzień Powszedni 
700 dziękczynna za opiekę Matki Bożej z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
1600  1) + Anielę Wieczorek (r. śm), Mariannę Metrykę, Jana, Władysława, Anielę, Piotra, 
Stefanię Metryków, Mariana Wieczorka i zm. w czyśćcu cierpiących z int. Metryków 
         2) + Józefa, Władysława Więcków, Cecylię, Henryka Kmiecik, Annę Giemza.  
1800 + Józefa Wawrzeńczyka (r. śm.)  
Sobota 21.03 Dzień Powszedni  
700 + Józefa Daleszaka, Annę, Mariana, Henryka Daleszaków  
1600  + Stanisława  (r. śm), Wandę Kaczor, Jadwigę Kowalską, Mariannę, Jana Cielątków 
1630 O zdrowie i Boże dary Ducha Św. dla ks. Józefa 
Niedziela  22.03 V Niedziela Wielkiego Postu 
800 + Mariannę, Jana Kurtek (7 r. śm.) z int. córki z rodzinami  
1000  + Edwarda Marca (13 r. śm.) z int. syna Janusza z rodziną 
1200 msza za parafię   
1600 + Katarzynę, Romana, Adama, Edwarda Kruków, Marię, Więcek, Janinę Budzik z int. 
rodziny   
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    2 Krn 36, 14-16. 19-23    
                   Ef 2, 4-10 
Ewangelia: J 3, 14-21 
Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz 
wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by 
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Al-
bowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat 
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat 
został przez Niego zbawiony. Kto wierzy  
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie 
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył  
w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd 
polega na tym, że światło przyszło na świat, 
lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniże-
li światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bo-
wiem, kto się dopuszcza nieprawości, niena-
widzi światła i nie zbliża się do światła, aby 
nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia 
wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby 
się okazało, że jego uczynki są dokonane  
w Bogu». 
Kazanie espresso… 
„Ksiądz Michał Heller twierdzi, że ignorancja 

jest ciemnością umysłu, a wiedza jego światłem: >>studiowanie i uprawianie nauki, choć 
wymagają nakładu sił i przezwyciężenia wielu słabości, są zanurzeniem się w świetle<<. 
Jezus stwierdza, że grzesznicy umiłowali ciemność i nienawidzą światła. Jednak są i tacy 
ludzie, którzy żyją w >>ciemności<< nie ze świadomego wyboru, ale dlatego, że nie poznali 
Ewangelii ani smaku życia w świetle.  
>>Tym słońcem, do którego nieliczni dochodzą, jest sama boska idea, dobra wieczne 
źródło światła dla umysłu, dawca prawdy; od tej idei dowiadujemy się jak żyć dobrze  
i współżyć z ludźmi<< - pisał Leszek Kołakowski.”                                            /ks. E. Burzyk/ 
 

Błogosławiona Anielo módl się za nami! 
 
 

Extra… 
× 19.03 -  Dzień Wędkarza 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu zwana niedzielą Laetare. W tym dniu kapłan może 
przybrać ornat koloru różowego. Nazwa pochodzi od pierwszych słów antyfony na wejście 
tejże mszy: Laetare, Ierusalem... (Wesel się, Jeruzalem...). Kolor różowy to fiolet zmieszany 
z bielą, oznacza radość pośród pokuty, chwilę wytchnienia podczas utrapienia. 
▪ Prosimy o zgłaszanie chorych do zakrystii do odwiedzenia z sakramentem namaszczenia. 
▪ Dziś w naszej parafii rozpoczynają się Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi o. Sta-
nisław Sikora OFM Conv z Krakowa. W poniedziałek dzień spowiedzi, msze święte o godz. 
9.00, 12.00, 13.00 (nabożeństwo dla dzieci), 16.00 i 18.00.  We wtorek msze św. o godz. 
9.00, 12.00 (dla chorych), 13.00 (msza dla dzieci), 16.00 i 18.00.   
▪ Dziś na sumie oddanie organów muzycznych po renowacji. Z tej okazji w Świetlicy Wiej-
skiej w Brzezinach Koło Gospodyń Wiejskich i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Brze-
zin i Podwola zorganizowali poczęstunek dla młodzieży po mszy św. o godz. 10.00, a pozo-
stałych wiernych po mszy św. o godz. 12.00. Dziś na zakończenie sumy odbędzie się w ko-
ściele koncert chóru Nicolaus z Lisowa! 
▪ Dziś na sumie do naszego Kościoła zostają uroczyście wprowadzone relikwie bł. Anieli Sa-
lawy, tercjarki franciszkańskiej. Zachęcamy do uczestniczenia w tej uroczystości.  
▪ Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach: w piątek o godz. 15.30 droga krzyżowa 
dla dzieci, a po mszy św. o godz. 18.00 dla dorosłych; w niedzielę po sumie tradycyjna 
śpiewana droga krzyżowa, a po mszy św. popołudniowej Gorzkie Żale. 
▪ W niedzielę 28 marca w naszym kościele odbędzie się VIII Konkurs Palm Wielkanocnych 
organizowany przez Redakcję Pisma SANCTUS. Zachęcamy wszystkich do własnoręczne-
go przygotowywania palm. Na zwycięzców czekają nagrody. Konkurs zostanie rozstrzygnię-
ty po mszy świętej o godz. 10.00. 
▪ W środę 18 marca o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej odbędzie się kolejne spotkanie 
„Herbata z aureolą”, którego patronem będzie bł. Aniela Salawa. Zapraszamy wszystkich 
młodych, którzy w miłej atmosferze chcą podyskutować przy dobrej herbatce. Naprawdę 
warto! 
▪ 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca. Tego dnia swoje imieniny 
świętuje nasz ksiądz proboszcz Józef. Zachęcamy do uczestnictwa we mszach świętych w 
Jego intencji, szczególnie w poniedziałek o godz. 18.00. A czcigodnemu Księdzu Probosz-
czowi życzymy wielu łask Bożych i opieki Patrona. Niech nie braknie sił w głoszeniu Dobrej 
Nowiny. 

Aniela powiedziała 
Powiedzenia Błogosławionej, które niżej zamieszczono, mogą stanowić źródło poznania jej 
życia i duchowości. Powiedzenia te, oczywiście nie obejmują wszystkich jej wypowiedzi, zo-
stały ujęte z zeznań świadków obydwu procesów kościelnych. 1. Aniela mówiła w młodym 
wieku: "O Jezu, niczego nie chcę na świecie, tylko bym była przy Bogu" (Anna Mika);  
2. Ulubione powiedzenie Anieli: "Matka uczyła nas mało jeść, dużo pracować i wiele się 
modlić” (o. Franciszek Świątek CSSR); 3. Aniela mawiała do swych koleżanek: "Kocham 
moją służbę, bo mam w niej wyborną sposobność wiele cierpieć, wiele pracować i wiele się 
modlić, a poza tym niczego na świecie nie szukam i nie pragnę" (o. Albert Wojtczak OFMCo 
CSSR); 4. W czasie choroby tęskniła za śmiercią, mówiła: "O jakże będę szczęśliwa, gdy 
już śmierć po mnie przyjdzie" (Julia Janczak); 5. Przed 40-godzinnym nabożeństwem przy-
woziła Aniela do kościoła oo. Redemptorystów specjalnie zamówione u ogrodnika kwiaty dla 
ubrania wielkiego ołtarza. Kiedy jej zwróciłam uwagę, że to za duży wydatek dla niej, odpo-
wiedziała: "Dla Pana Jezusa nie jest nic zbyt drogie" (o. Błażej Hop CSSR); 6. Raz, z jej ro-
dzoną siostrą Julią, odwiedziłam Anielę, już chorą. Siostra opowiedziała o obecnym swoim 
dostatku, a Aniela rzekła: "Wszystko to dobre, bo to dary Boże, ale gdyby cała kula ziemska 
była ze złota, to i tak nie zamieniłabym się za jedną Komunię świętą" (Wiktoria Jarosz). 

/ sanktuarium-siepraw.katolicki.eu/ 

Boży człowiek…  -  św. Renat Goupil (16 marca) 
 

Renat Goupil urodził się we Francji. O jego latach mło-
dzieńczych wiemy bardzo mało. Wstąpił do jezuitów, ale 
musiał z zakonu wystąpić z powodu słabego zdrowia. 
Poświęcił się więc zawodowi lekarza-chirurga. Zawsze 
jednak pozostawał w przyjaźni z zakonem. Kiedy ten wy-
słał grupę misjonarzy do Kanady dla nawracania szczepu 
indiańskiego, Huronów, także Renat zgłosił się na ochot-
nika do pomocy. Razem z Izaakiem Jogues i jego towa-
rzyszami płynął właśnie przez jeziora kanadyjskie, kiedy 
zostali wszyscy napadnięci przez pogański jeszcze 
szczep indiański, Irokezów, którzy prowadzili wojnę z Hu-
ronami. 3 sierpnia 1641 roku jako sprzymierzeńców Hu-
ronów, wśród których mieli misje, zawlekli ich do swojej 
wsi i wymordowali. Renatowi pewien Irokez rozbił topo-
rem głowę za to, że na czole jego dziecka uczynił znak 
krzyża. Renat poniósł w ten sposób śmierć za wiarę jako 
lekarz świecki i misjonarz w dniu 29 września 1642 roku. 
Modlitwa. Panie Nieba i Ziemi przez wstawiennictwo św. 
Renata prosimy Cię, by nie zabrakło ludzi głoszących 
Dobrą Nowinę. 

Tu es Petrus... 
105. Św. Mikołaj I (24.IV.858-13.XI.867) Był jednym z najwybitniejszych papieży wczesne-
go średniowiecza. Występował w obronie praw danych od Boga papiestwu i domagał się dla 
papieża najwyższej władzy nauczycielskiej i przywódczej, której wszyscy mieli być poddani. 
Mikołaj odwoływał się do tzw. Pseudoizydoriańskich fałszerstw. Najbardziej obciążyła okres 
jego rządów ingerencja w sprawy Bizancjum. Tam w roku 858 usunięty został patriarcha 
Ignacy; jego następcą został Focjusz. Mikołaj nie wiedział, że w rzeczywistości Ignacy ustą-
pił dobrowolnie i że Focjusz wybrany został zgodnie z prawem i poza tym nawet powiadomił 
papieża o swoim wyborze. Zwiedziony jednak przez przeciwników Focjusza papież wbrew 
decyzji legatów ekskomunikował Focjusza i przywrócił prawa Ignacemu (863). Kiedy cesarz 
w ostrym tonie decyzję tę odrzucił, powołał się Mikołaj (865) równie ostro na prawo prymatu 
Rzymu. Cesarz zwołał do Konstantynopola synod (867), który Mikołaj unieważnił i obłożył 
ekskomuniką. Wiadomość ta jednak dotarła do Konstantynopola dopiero bezpośrednio po 
śmierci papieża. W efekcie pontyfikat ten można podsumować następująco: pogłębił się roz-
łam między Wschodem i Zachodem, a wysuniętych przez Mikołaja pozostałych roszczeń je-
go następcom nie udało się utrzymać. 
Zamyśl się… 
„Najlepsze to życie, które 
łączy troskę z beztroską”         
                               /Platon/                  

Uśmiech… 
Jasiu jest z babcią w kościele i jest wyznanie wiary. Babcia 
mówi: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. A Jasiu: 
babci wina, babci wina, babci bardzo wielka wina. 

Coś dla ducha… 
„O definicji świętego” 

Mały Krzyś (w tym wieku, co to o wszystko się pyta) wszedł z mamą do kościoła. Najbar-
dziej zaciekawiły go kolorowe witraże przedstawiające różnych świętych.  – Mamo, a co to 
jest? Malec zadał sakramentalne pytanie. – To jest święty, święty Marcin! – odpowiedziała 
matka. Dziecko zapamiętało sobie dobrze odpowiedź i przeżycie światła w ciemnym koście-
le. Parę dni później ksiądz na religii pyta: - Kto z was potrafi mi powiedzieć, kto to jest świę-
ty? – Krzyś miał odpowiedź na poczekaniu: - Święty to taki człowiek, przez którego świeci 
słońce.                                                                                               /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


