
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 30.03 Wielki Poniedziałek   
700 + Stanisława Łopackiego (r. śm.)  
1600 + Mariannę, Antoniego (r śm.), Józefa, Edwarda, Stefana Piotrowskich z int. Piotrow-
skiej  
1630 + Kazimierę Znój z int. sąsiadów 
Wtorek 31.03 Wielki Wtorek 
700 + Józefa Węgrzyna (2 r. śm.)  
1600 + Wiktora Kowalskiego, Stanisława, Mariannę Ornal, Bolesława, Stanisława Bogda-
na, Ornal i Genowefę Lis 
1630 + Henryka Ślusarczyka od uczestników pogrzebu  
Środa 01.04 Wielka Środa  
1330 W intencji nauczycieli i uczniów ZS im. Jana Pawła II w Brzezinach w 10 rocznicę 
śmierci patrona 
1600  1) + Józefa Plewę (r. śm.) z int. żony 
         2) W 60 r. urodzin Mariana o zdrowie i Boże bł. z int. żony z rodziną  
1630 + Zbigniewa Synicę (4 r. śm.)  
Czwartek 02.04 Wielki Czwartek 
1800 1) + Edwarda Brzozę z int. córki Jolanty z córką    
         2) + Franciszkę, Tadeusza, Jana, Franciszka Frankowiczów, Wincentego Zygadło  
i Mariannę Skarbek   
Piątek 03.04 Wielki Piątek 
1600 Liturgia Wielkiego Piątku  
Sobota 04.04 Wielka Sobota  
1930 1) + Ryszarda Stokowca (imienin.) z int. żony z dziećmi  
         2) W int. sióstr różańcowych o Boże bł. dla żyjących i zbawienie dla zmarłych – zam. 
zelatorka Cecylia Rozpara    
Niedziela  05.04 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. 
600 Msza Święta za parafię 
800  W 50 r. ślubu Marianny i Edwarda z int. dzieci i wnuków  
1000 + Mariannę Brzozę  
1200 + Karola i Sebastiana Tetelewskich (urodzin.) 
1600 + Stefana, Jerzego Krawczyka, Stanisława Pietszczyka  
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Niedziela Palmowa 
29 marca 2015 r. Nr 18 (331) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 50, 4-7  
                   Flp 2, 6-11 
Ewangelia: Mk 14,1-15,47 
Procesja z palmami: 
                   J 12, 12-16 
Wielki tłum, który przybył na 
święto, usłyszawszy, że Je-
zus przybywa do Jerozolimy, 
wziął gałązki palmowe i wy-
biegł Mu naprzeciw. Wołali: 
«Hosanna. Błogosławiony, 
który przychodzi w imię Pań-
skie» oraz: «Król izraelski!» 
A gdy Jezus znalazł osiołka, 
dosiadł go, jak jest napisane: 
«Nie bój się, Córo Syjońska, 
oto Król twój przychodzi, 
siedząc na oślęciu». Jego 
uczniowie początkowo tego 
nie rozumieli. Ale gdy Jezus 
został uwielbiony, wówczas 
przypomnieli sobie, że to  
o Nim było napisane i że tak 
Mu uczynili. 

Kazanie espresso… 
„Giovanni Guareschi nazywa tłum zbiorową, ohydną, ogromną zapiekanką z szarej 
materii: >>Ma tysiące oczu, ale jest ślepy, nie myśli […], to tylko jedno wątłe ciało  
z mizerną i pustą twarzą<<. 
Ci sami ludzie, którzy bezmyślnie słali przed Jezusem płaszcze i gałązki, wołając 
>>Hosanna<<.już kilka dni później – pod wpływem zbiorowej psychozy – domagali 
się Jego ukrzyżowania.  
Jean Sulivan zwraca uwagę na fakt, że tłumem kierują prawa fizyki, dlatego nie jest 
on w stanie pojąć duchowego przesłania; nie ma nic wspólnego z prawdą, kieruje się 
głównie przesądami.”                                                                            /ks. E. Burzyk/  

 Nie odwracaj się od Boga,  
który umarł byś Ty mógł żyć! 

 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Zygfryda 
Kruka z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 01.04 - Międzynarodowy Dzień Ptaków 
× 02.04 - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 
 



A w parafii… 
▪ W marcu 2015 roku parafia pw. Wszystkich Świętych otrzymała relikwie bł. Marii od Pana 
Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej). Dar trafił do Brzezin prosto z Rzymu, 
gdzie spoczywają doczesne szczątki tej patronki. Kustoszem relikwii bł. Franciszki jest Prze-
łożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu M. Jana Zawieja  
i to ona przekazała je do naszej parafii. Składamy również podziękowania Siostrze Iwonie 
Stachurskiej, która pomogła w otrzymaniu tego cennego daru. Żywot Błogosławionej Fran-
ciszki Siedliskiej uczy nas determinacji w realizacji swojego powołania. Jej zatroskanie o los 
najmłodszych pokazuje, jak wypełniać przykazanie miłości bliźniego. Za wstawiennictwem 
tej Patronki szczególnie pragniemy prosić w intencji świętości rodzin.  
▪ Dziś przeżywamy Niedzielę Palmową, kiedy tradycyjnie święcone są palmy wielkanocne. 
Tego dnia w naszym kościele odbywa się VIII Konkurs Palm Wielkanocnych organizowany 
przez Redakcję Pisma SANCTUS. Na zwycięzców czekają nagrody. Konkurs zostanie roz-
strzygnięty po mszy świętej o godz. 10.00.  
▪ Serdecznie wszystkich zapraszamy na wieczór wspomnień o św. Janie Pawle II, który od-
będzie się dzisiaj o godz. 17.00 w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Na scenie 
zaprezentują się uczniowie brzezińskiej szkoły, Schola Parafialna im. św. Stanisława Kostki 
oraz ks. proboszcz Józef Knap.  
▪ Od ponad miesiąca w naszym kościele gra i śpiewa nowy organista pan Michał Wieczorek. 
Życzymy mu błogosławieństwo Bożego w pracy na chwałę Pana. Jednocześnie dziękujemy 
poprzedniemu organiście panu Czesławowi Głazowskiemu, który pracował w Brzezinach 
przez ponad 20 lat.  
▪ Cieszymy się, że po około 30 latach w naszym kościele znów grają organy muzyczne. 
Koszt inwestycji wyniósł 54 000 zł z czego 40 000 zł pochodziło ze środków Lokalnej Grupy 
Działania "Perły Czarnej Nidy" w ramach PROW 2007-2013. Jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy pomogli pozyskać tę dotację. 
▪ Dnia 31 marca we wtorek księża odwiedzą chorych w domach. 
▪ Dnia 2 kwietnia przypada 10 rocznica śmierci Jana Pawła II. Jest to zarazem pamiątka je-
go przejścia do nieba. Zapraszamy wszystkich parafian na mszę świętą w środę 1 kwietnia 
o godz. 13.30, w której wezmą udział nauczyciele i uczniowie ZS im. Jana Pawła II. 
▪ Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Przygotowujący nas do najważniejszych świąt w ciągu ro-
ku. Zapraszamy na Triduum: Wielki Czwartek msza św. o godz. 18.00, kiedy będziemy 
wspominać ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa oraz ksiądz przeniesie Najświętszy Sa-
krament do Ciemnicy symbolizującej więzienie, czuwanie w kościele do godz. 22.00; Wielki 
Piątek na liturgię o godz. 16.00, rozpoczynamy Nowenną do Bożego Miłosierdzia, później 
Droga Krzyżowa, Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia i przeniesienie Pana Jezusa do 
Grobu, o godz. 20.00 czuwanie przy Grobie prowadzi schola, tego dnia czuwanie w kościele 
do godz. 24.00; Wielka Sobota msza święta o godz. 19.30, rozpoczynamy Nowenną do 
Bożego Miłosierdzia, później poświęcenie ognia i wody oraz eucharystia, prosimy zabrać ze 
sobą świece, czuwanie przy Grobie Pana Jezusa przez całą noc do rezurekcji.  
▪ Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościele o godzinie: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00; w kaplicy w Nidzie o godz. 10.00; w remizie OSP w Kowali o godz. 11.00 
▪ Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Niedzielę Zmartwychwstania w rezurekcji  
o godz. 6.00. Prosimy o zaangażowanie się w przygotowanie procesji poprzez zabranie 
sztandarów i obrazów. 
▪ W piątek rozpoczyna się Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do modlitwy przy-
gotowującej do tego pięknego święta przez 9 kolejnych dni. 
▪ Dnia 12 kwietnia o godz. 15.30 zapraszamy osoby dorosłe na spotkanie „Kawa na obłoku”, 
które przygotowuje młodzież z duszpasterstwa GÓRA. Jego patronem będzie św. Charbel. 
Zachęcamy do przyjścia i skorzystania z możliwości wspólnego skosztowania dobrej kawy  
i czegoś jeszcze  Będzie to czas rozmowy na poważne tematy. Zapraszamy i czekamy! 
▪ Po świętach wielkanocnych msze święte na tygodniu będą odprawiane o godz. 18.00. 
 

Boży człowiek… - św. Beniamin (31 marca) 
Beniamin był diakonem biskupa Abdasa. Kiedy 
w Persji wybuchło prześladowanie w latach 420-
422, Beniamin dostał się do więzienia. Wyróż-
niał się odwagą i wymową. Dzięki jednak inter-
wencji ambasadora cesarza wschodnio-
rzymskiego i na mocy traktatu, zawartego mię-
dzy cesarzem, a Persami, król perski przerwał 
prześladowanie. Św. Beniamin po dwóch latach 
wielu cierpień w więzieniu odzyskał wolność pod 
warunkiem, że zaprzestanie apostołowania. Sy-
tuacja jednak szybko się zmieniła. Persja popa-
dła ponownie w konflikt z cesarstwem. Rozpo-
częto na nowo prześladowanie chrześcijan, 
gdyż uważano ich za zwolenników cesarskich. 
Aresztowano ponownie św. Beniamina. Dla wy-
muszenia na nim wyparcia się wiary w Chrystu-
sa zastosowano wobec niego najokrutniejsze 
męki. Kiedy zaś Święty nie załamał się, stracono 
go publicznie w 424 r. Do naszych czasów za-
chował się opis męki i śmierci Beniamina w ję-
zyku greckim i ormiańskim. Kościoły wschodnie 
najczęściej obchodzą pamiątkę śmierci św. Be-
niamina 31 marca. Modlitwa: Panie Boże pro-
simy Cię o wytrwanie w wierze i nieprzestawanie 

w głoszeniu Twojej Ewangelii wśród innych jak to czynił św. Beniamin. 
Ogłoszenie 

Drodzy Parafianie! W grudniu ubiegłego roku mogliśmy zaśpiewać Akatyst w Waszym ko-
ściele i zaprezentować utwory, które znajdą się na naszej płycie. Także dzięki Waszej ofiar-
ności ta płyta już powstała. Dziękując za Wasze wsparcie zapraszamy na wspólną Euchary-
stię i koncert promocyjny w Poniedziałek Wielkanocny (06.04.) o 9.30 do piotrkowickiego 
Sanktuarium. Uczcijmy razem Zmartwychwstałego Pana i Jego Matkę. Niech Pan błogosła-
wi! Schola Angelo 
Zamyśl się… 
"Nie powinniśmy bać się 
dobroci ani też wrażliwo-
ści!"     /papież Franciszek/  

Uśmiech… 
Adam i Ewa idą przez raj. Ewa przez dłuższą chwile nic nie 
mówi. Po jakimś czasie przerywa milczenie i mówi do Adama: 
- Adamie, kochasz ty mnie jeszcze? - A kogo mam kochać? 

A w parafii… (ciąg dalszy) 
▪ Katolicki znaczy powszechny a każdy z nas jest powołany do głoszenie „Dobrej Nowiny”. 
Dlatego odpowiadając na prośby episkopatów Europy skierowane do kościoła w Polsce o 
świadectwo wiary Polaków nasza parafia będzie organizować wyjazd do 3 parafii jednej w 
Czechach jednej we Francji i jednej w Niemczech. Na parę dni będziemy gościć w parafii 
gdzie będziemy mieli okazję na spotkanie z innymi katolikami w innych krajach, oraz wes-
przeć ich pokazać, że jesteśmy razem katolikami jedną rodziną nieważne gdzie mieszkamy. 
Jest to również okazja do wymiany doświadczeń, wspomnień.  Będzie to też okazja do na-
wiązania nowych znajomości. Każdy kto chce się dowiedzieć szczegółów odnośnie wyjaz-
du, kosztów czasu kiedy się odbędzie zapraszamy na spotkanie z Damianem Zegadło do 
świetlicy Wiejskiej w Brzezinach przy fontannie w najbliższą środę 1 kwietnia o godzinie 
17:00 gdzie pan Damian wszystko przedstawi. Zapraszamy parafian w każdym wieku, 
szczególnie zapraszamy młode osoby. 

 
 


