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Poniedziałek 06.04 Dzień w oktawie Wielkanocy  
800 + Katarzynę, Józefa Wieczorków i zm. z rodziny Wieczorków i Woźniaków 
1000 W 30 r. ślubu Zofii i Janusza Marców z int. matki  
1200 W 35 r. ślubu Haliny i Leszka Sołtysów i o Boże bł. dla dzieci i wnuczka Miłoszka  
z int. rodziny 
1600 + Cecylię i Henryka Kmiecików i Stanisława Wójcika  
Wtorek 07.04 Dzień w oktawie Wielkanocy 
700 + Henryka i Janinę Pędzik z int. syna z rodziną  
1800 + Edwarda Kołka od żony z dziećmi  
1830 + Aleksandrę Zacharz z int. sąsiadów   
Środa 08.04 Dzień w oktawie Wielkanocy 
1800 + Kazimierę Znój z int. rodz. Gibasów  
1830 + Jana, Anielę, Józefę, Cecylię, Irenę Kubickich z int. rodziny  
Czwartek 09.04 Dzień w oktawie Wielkanocy 
700 + Józefa Gajdę z int. siostry Henryki z rodziną  
1800  + Anielę, Jana Czwartoszów, Władysławę, Stefana Wojcieszyńskich i zm. z tych ro-
dzin z int. córki i syna 
1830 + Tadeusza Węgrzyna, zm. z rodziny Węgrzynów i Zegadłów z int. syna z rodziną.  
Piątek 10.04 Dzień w oktawie Wielkanocy 
1800  1) + Annę i Henryka Baryckich, Władysławę i Mariana Tulów  
         2) + Tomasza Kubickiego, Edwarda Władyszewskiego, Mariana Piotrowskiego, Hen-
ryka, Wacława Szczukiewicza, Helenę, Władysława Szyper i zm. z rodziny Radomskich 
1830 + Stanisława Kruka z int. współpracowników córki Justyny 
Sobota 11.04 Dzień w oktawie Wielkanocy 
700 + Kazimierę Znój z int. syna Szymona z rodziną  
1800  + Władysława, Genowefę Metryków, Stanisława z int. Metryków  
1830 + Józefa Prokopa (5 r. śm.)  
Niedziela  12.04 Niedziela Miłosierdzia Bożego 
800 + Edwarda Zawadzkiego (r. śm.) z int. córki  
1000 O Boże bł. i opiekę MB w 1 r. ur. Nikoli w 5 ur. Malwiny i o opiekę Bożą dla rodzi-
ców z int. Woźniaków 
1200 za parafię 
1600 + Romana Sabata (r. śm.) z int. rodziny   
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 10, 34a. 37-43 / Kol 3, 1-4 
Ewangelia: J 20, 1-9 
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym ran-
kiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magda-
lena udała się do grobu i zobaczyła kamień od-
sunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego 
Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana 
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wy-
szedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do gro-
bu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do 
grobu.  
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, 
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł po-
tem 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 tak-
że i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Uj-
rzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać 
z martwych. 
Kazanie espresso… 
„Małgorzata Baranowska przeprowadziła 

ankietę na temat: >> Co ci się ostatnio przydarzyło szczęśliwego?<<. Niemal każ-
dy rozpoczynał swoją opowieść o nieszczęściu, które właśnie go dotknęło. 
Kiedy Maria Magdalena zobaczyła kamień od grobu odsunięty, była przekonana, 
że ciało wykradziono. Czy dziś pomyślelibyśmy inaczej? Jezus nauczał nie tylko  
o śmierci, ale i o zmartwychwstaniu.  
Biskup Grzegorz Ryś twierdzi, że polski katolicyzm ma charakter pasyjny. W Wiel-
kim Poście życie rozkwita, m.in. dzięki Drodze krzyżowej i Gorzkim żalom, by na 
powrót oklapnąć po Wielkanocy.”                                                        /ks. E. Burzyk/ 

 

Alleluja biją dzwony! 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 11.04 – Dzień Radia  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsza informacja 

jaką możemy przekazać to: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, 

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! 

 

 

 

 

 

 

 



Boży człowiek… - bł. Julianna z Mont Cornillon (5 kwietnia) 
Julianna urodziła się w 1192 r. w Retinne koło Liege. Po śmierci rodziców 
została oddana do konwentu sióstr augustianek w Cornillon. Mając 15 lat 
wstąpiła do tej zakonnej wspólnoty. Podczas pobytu w klasztorze doznawała 
wizji mistycznych. Pod ich wpływem, już jako przełożona, wystąpiła do miej-
scowego biskupa o wprowadzenie święta Bożego Ciała. Po raz pierwszy ob-
chodzono to święto w 1247 r. w Liege. Miejscowy archidiakon, Jakub Panta-
leon, był szczególnym orędownikiem nabożeństwa do Ciała i Krwi Chrystu-
sa. Kiedy został papieżem, przyjmując imię Urbana IV, wprowadził święto 
Bożego Ciała jako obowiązujące w całym Kościele. Bł. Julianna nie doczeka-
ła tego faktu. Usunięta z funkcji przełożonej, spędziła resztę życia jako reklu-
za - pustelnica zamurowana w swej celi. Zmarła w dniu, który przepowiedzia-
ła: 5 kwietnia 1258 r. Modlitwa. Panie w Trójcy Jedyny przez wstawiennic-
two bł. Julianny proszę Cię o opiekę nad ludźmi samotnymi, chorymi, niepeł-
nosprawnymi, którzy zamknięci w swoich domach często tracą nadzieję. 
Bądź ich Światłem i Radością. Amen 

SPROSTOWANIE: W poprzednim numerze SANCTUSA znalazło się kilka chochlików re-
dakcyjnych. Spowodowane były dniem 1 kwietnia i obchodzonym wówczas Prima Aprilis. 
Nieprawdziwe były informacje na temat podziału Pisma SANCTUS na dwie osobne redak-
cje, oraz wiadomość o wyjeździe organizowanym do 3 parafii zagranicznych. Ufamy, że żart 
się udał i nie spowodował żadnych problemów. Z poważaniem Redakcja. 
Zamyśl się… 
 "Starość jest siedzibą mądrości. Podarujmy tę mą-
drość młodym. Niech będzie jak dobre wino, które  
z latami staje się lepsze."              /Franciszek papież/  

Intencja różańcowa na kwiecień 
ogólna: Aby ludzie nauczyli się sza-
nować świat stworzony i strzec go 
jako dar Boży. 
ewangelizacyjna: Aby prześladowa-
ni chrześcijanie odczuwali pociesza-
jącą obecność zmartwychwstałego 
Pana i solidarność całego Kościoła. 

Uśmiech… 
Żona zrobiła sobie maseczkę błotną i przez dwa dni 
wyglądała świetnie... potem błoto odpadło. 
Coś dla ducha… 

„O ciężkiej doli księdza”  
Niech no ksiądz często się uśmiecha, wtedy uzna-
ją go ludzie za prostaka i głupkowatego; jeżeli by-
wa poważny i zamyślony, uważają go za ważniaka 
i chodzącą pychę. Niech no ksiądz jest przystojny  
i zadbany, zaraz ogłoszą: to panicz; jeżeli nosi się 
byle jak, stwierdzą: to dziad i niechluj. Jeżeli jest 
gruby, to podsumują złośliwie: niczego sobie nie 
odmawia; jeżeli jest chudy, to skwitują: udaje asce-
tę. Kiedy mówi długie kazania, może usłyszeć: 
powtarza się, ględzi i zanudza; kiedy mówi krótko, 
podsumują: nie chciało mu się porządnie przygo-
tować. Jeżeli stara się często odwiedzać swoich 
parafian, to rozpowiadają: nie ma co robić i szwenda się po domach; jeżeli zaś przebywa 
stale na plebanii, to będzie uchodził za nieprzystępnego. Jeżeli rozpoczyna punktualnie 
Mszę świętą, to jego zegarek zawsze śpieszy; jeżeli rozpoczyna z opóźnieniem, to marnuje 
drogocenny czas innych. Jeżeli w kościele prosi o ofiary na budowę czy remont świątyni lub 
dziękuje za nie, to rozpowiadają, że za dużo mówi o pieniądzach; natomiast jeżeli nic nie 
organizuje, to uznają go za złego gospodarza. Jeżeli ksiądz jest młody, wszystko kładą na 
karb braku doświadczenia i braku poczucia realizmu; kiedy jest już w podeszłym wieku, to 
mówią, że najwyższy czas, aby go wreszcie odesłano na zasłużony odpoczynek.                                                

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Jezus Zmartwychwstały błogosławi 
i wspiera w każdym momencie życia, 

a Pusty Grób niech będzie dla nas mocą 
do pogłębiania Wiary, Nadziei i Miłości. 

 
Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS 

 
 



A w parafii… 
▪ W ostatnią niedzielę Wielkiego Postu Kościół wspomina wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tra-
dycyjnie tego dnia wierni przynieśli do kościoła palmy do poświęcenia. Tego dnia w Brzezi-
nach najbardziej uroczysty charakter miała msza święta o godz. 10.00. Rozpoczęła się ona 
odczytaniem ewangelii przed wejściem do kościoła. Wokół księdza zgromadziła liczna grupa 
dzieci z palmami w rękach. Wchodziły za nim do kościoła. Podczas poświęcenia palm śpie-
wano pieśń "Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam". Po zakończeniu 
eucharystii odbył się VIII Konkurs Palm przygotowany przez Redakcję Pisma Parafialnego 
SANCTUS. Poprowadził go Damian Zegadło, który do jury zaprosił ks. wikariusza Waldema-
ra Września, panią katechetkę Katarzynę Gruszczyńską, pana redaktora naczelnego 
Krzysztofa Kubickiego i panią Elżbietę Stokowiec z Kowali. Przy ołtarzu zgromadziła się du-
ża grupa najmłodszych chętnych do wzięcia udziału w konkursie. Po długiej dyskusji przy-
znano w końcu głównie miejsca. W kategorii młodszej: I miejsce - Aniela Wojcieszyńska  
z Kowali, II miejsce - Natalia Znój z Brzezin, III miejsce - Martyna Szostak z Nidy. W katego-
rii starszej: I miejsce - Mateusz Machulski z Nidy, II miejsce - Anna Malicka z Brzezin, III 
miejsce - Zofia Mazur z Brzezin. Szczególne wyróżnienie za piękną, ręcznie wykonaną pal-
mę otrzymał Klub Rękodzieła "Tutorial", działający przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Brzezin 
i Podwola. Na każdego uczestnika czekały nagrody ufundowane przez redakcję Pisma 
SANCTUS. Przy organizacji konkursu tradycyjnie pomogła Justyna Machulska i członkowie 
Scholi Parafialnej. Dziękujemy!  
▪ W niedzielę 29 marca 2015 roku w Samorządowym Centrum Kultury 
w Morawicy odbył się Wieczór wspomnień o św. Janie Pawle II. Oka-
zją do spotkania była 10 rocznica Jego śmierci przypadająca 2 kwiet-
nia. Poprowadził je Damian Zegadło z Brzezin. Na scenie pojawili się 
także inni przedstawiciele naszej parafii. Biografię Ojca Świętego 
przypomniała grupa dziesięciolatków z Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Brzezinach. Program słowno-muzyczny przygotowała nauczyciel-
ka Beata Łabęcka. 5 pieśni zaprezentowała Schola Parafialna im. św. 
Stanisława Kostki, w tym czasie na ekranie wyświetlane były frag-
menty filmowe obrazujące życie Papieża Polaka. Na scenie pojawił 
się także ks. kanonik Józef Knap, który grając na gitarze zaśpiewał 
również kilka pieśni. Spotkanie zakończył koncert pieśni wielkopostnych, w którym zapre-
zentował się m.in. Zespół Folklorystyczny Nidzianecki. Tego dnia w Kościele obchodzony 
był także XXX Światowy Dzień Młodzieży, którego inicjatorem był św. Jan Paweł II. 
▪ W Wielkim Tygodniu przed naszym kościołem została zamontowana nowa tablica na ogło-
szenia. Wykonał ją pan Ryszard Gil. Bóg zapłać! Składamy serdeczne podziękowania rów-
nież Panom Andrzejowi i Dariuszowi Malickim oraz pracownikom firmy Eurobruk za wywóz 
śmieci z kontenera obok cmentarza. 
▪ Dnia 12 kwietnia o godz. 15.30 do Świetlicy Wiejskiej przy Fontannie 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 możli-
wości wspólnego skosztowania dobrej kawy i czegoś jeszcze  Będzie to czas rozmowy na 
poważne tematy. Zapraszamy i czekamy! 
▪ We wtorek 14 kwietnia o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach odbędzie się ko-
lejne spotkanie „Herbata z aureolą” dla młodych, którego patronem będzie św. Rafał Kali-
nowski. Hasłem przewodnim są słowa: „Chcę walczyć w Armii Pana”. Zapraszamy! 
▪ Za tydzień świętować będziemy Niedzielę Miłosierdzia ustanowioną przez św. Jana Pawła 
II 15 lat temu. O obchody tej uroczystości poprosił Pan Jezus św. siostrę Faustynę podczas 
objawień. Przygotowaniem duchowym jest nowenna do Bożego Miłosierdzia odmawiana od 
Wielkiego Piątku. 
▪ Zachęcamy do wyjazdu na pielgrzymkę parafialną do Gniezna dnia 23 kwietnia. Głównym 
celem jest uczestnictwo w sumie odpustowej w Archikatedrze Gnieźnieńskiej, gdzie nasza 
Parafia otrzyma relikwie I stopnia św. Wojciecha. Lista chętnych w zakrystii. 

▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA z parafii Brzeziny przygotowało dekorację Grobu Pań-
skiego i Ciemnicy według własnego projektu. W pracach zaangażowani byli także Agata 
Kurdek, Ewa Wojcieszyńska, Renata Giemza, Ryszard Gil, Marek Praszkiewicz, Stefan Ku-
bicki oraz ks. proboszcz Józef Knap i ks. Waldemar Wrzesień. 
Wystrój Ciemnicy ma symbolizować uwięzienie Pana Jezusa. Jasne tło nie zdradza charak-
teru smutku i cierpienia, dopiero czerwone światło rzuca na nie poblask męki. Symbolizują 
to również kwiaty. Najświętszy Sakrament zamknięty jest w więzieniu - klatce umieszczonej 
w delikatnie zarysowanym drutem kolczastym krzyżu. Jest to zapowiedź rodzaju śmierci, ja-
ka czekała na Pana Jezusa. Najświętszy Sakrament wydaje się jakby był zawieszony w po-
wietrzu nawiązuje to do samotności więzienia. Cierpienie fizyczne jest wzmocnione przez to 
duchowe. Dodatkowo bólem jest odwrócenie się wszystkich towarzyszy drogi, którzy po 
uwięzieniu rozpierzchli się. Namalowane postacie stojące tyłem symbolizują tych wszyst-
kich, dla których męka Chrystusa była obojętna. Osoby na malowidle zostały uwspółcze-
śnione. Widzimy na nim dziecko, młodych, dorosłych, starszych. Każdy może znaleźć sie-
bie. Każdy może zapytać się na ile los Boga był i jest dla mnie ważny. Czy przechodzę obok 
tej prawdy obojętnie? Czy cierpienie innych ludzi mnie obchodzi, czy zamykam oczy, od-
wracam się i idę dalej? Postawa osób pokazuje też zerwanie więzi z Jezusem Euchary-
stycznym. Na dole dekoracji umieszczone zostały gałęzie krzewu dzikiej róży. Są martwe, 
ale nadal kolą. Gdzieniegdzie widać jeszcze pozostałości po owocach. Ma to ukazać, kim 
możemy się stać, kiedy odetniemy od Źródła Życia, jakim jest Chrystus. Hasło w Ciemnicy 
daje nam jednak nadzieję: "Nawet gdyby wszyscy Cię zostawili, Ja nie zapomnę o Tobie. 
Bóg". Wystarczy tylko dobrze wybrać... 
Po lewej stronie kościoła umieszczona jest dekoracja Grobu Pańskiego. Ciemne tło pod-
kreśla smutek i mrok, jaki zapadł na świat po śmierci Zbawiciela. W oddali na górze widać 
brzeziński kościół. Prowadzi do niego droga usłana kamieniami. Przechodzi przez pola i łą-
ki. Przy tej drodze prowadzącej do świątyni leży w grobie Pan Jezus. Obok stoi wiejska ka-
mienna kapliczka, w której zamiast świątka umieszczona jest monstrancja z Najświętszym 
Sakramentem. Pokazuje to, jak ta prawda sprzed dwóch tysięcy lat jest bliska nam. Chry-
stus żyje, umiera i zmartwychwstaje obok nas. Wokół Grobu Chrystusa odradza się życie. 
Powoli rozkwitają białe tulipany, a ziemia roi się od stokrotek. Ciemność śmierci przemienia 
światło nadziei. Ta jasność bije również od Najświętszego Sakramentu. Hasło przy Grobie 
mówi: "Idziesz przez wieki, krwią znaczysz drogę twardą od cierpień i bólu". Jest to frag-
ment tradycyjnej pieśni, której refren brzmi: "Króluj nad nami, władaj sercami, niech wszę-
dzie płonie znicz wiary. Niech zew Miłości, wiary, ufności świat wiedzie pod Twe sztandary." 
Słowa te ukazują bliskość Tajemnicy Zbawienia. Nawiązują także do obchodzonego w tym 
roku Jubileuszu istnienia parafii. Od wieków kościół stoi na górce, a ludzie wędrują do niego. 
Przez ten czas parafia pamięta wielu świątobliwych, ale i wielu grzesznych ludzi. Tacy prze-
cież jesteśmy. Bez względu na to Chrystus nas nie opuszcza. Czeka na nas na drodze i za-
prasza do swojej świątyni, byśmy nie pozostali w ciemności. Przy tej ścieżce stoi również 
kamień kilometrowy, na którym umieszczona jest liczba 575. To liczba lat, jaką Brzeziny 
cieszą się obecnością Chrystusa w tabernakulum na swojej ziemi. Nie zaprzepaśćmy tej 
wielkiej łaski. Doceńmy trud i poświęcenie Zbawiciela. Doceńmy pracę tych, którzy oddali 
swe życie dla Kościoła. Nie rańmy Chrystusa na nowo. Pamiętajmy o tym, co nam powie-
dział: "Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem". Na chwałę Pana i Jego Świętych! 
▪ O szczególnym czasie Świąt Wielkanocnych świadczy bogactwo liturgii. W Wielki Czwar-
tek po kazaniu ks. proboszcz Józef Knap umył stopy ministrantom nawiązując do gestu Pa-
na Jezusa. Po komunii księżom zostały złożone życzenia z okazji święta ustanowienia Ka-
płaństwa. Na zakończenie mszy odbyło się przeniesieni Pana Jezusa na Ołtarz Wystawie-
nia. W Wielki Piątek obchody zaczęły się nowenną do Miłosierdzia Bożego, później ks. wi-
kariusz z ministrantami poprowadzili drogę krzyżową. Po liturgii Słowa odbyło się ucałowa-
nie Krzyża i komunia święta. Na koniec Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Gro-
bu. Zostały wówczas odśpiewanie Gorzkie Żale. Później czuwanie poprowadziła młodzież 
przygotowująca się do bierzmowania, a o 20.00 Schola Parafialna. 

 


