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Poniedziałek 13.04 Św. Marcina I, papieża i męczennika (wsp. dowolne)  
700 + Józefa Gajdę od uczestników pogrzebu  
1400 pogrzeb Tadeusz Rodzonek  
1800   1) + Juliana i Stanisława Stachurę z int. Wierzbickich 
         2) + Kazimierę Znój z int. bratowych Marii i Wandy z Markiem  
1830 + Jerzego, Anielę, Ludwika Władyszewskich   
Wtorek 14.04 Dzień Powszedni 
1800 + Bogdana Drzewicza (5 r. śm.), Franciszkę, Juliana Zielińskich, Jana, Katarzynę 
Drzewiczów  
1830 + Adriana Zawadzkiego, zm. z rodziny Polaków, Chałatów, Zegadłów z int. rodziny  
Środa 15.04 Dzień Powszedni  
1800 + Katarzynę, Stanisława Skarbków i zm. z rodziny Skarbków  
1830 + Zofię Więckowską  
Czwartek 16.04 Dzień Powszedni  
1800 1) + Genowefę, Romana, Bogdana, Czesława i Helenę Janusów   
        2) + Helenę Wiejas z int. córki Marii z rodziną 
1830 1) + Jana Ziopaję z int. żony z dziećmi  
        2) + Zygfryda Gajdę od uczestników pogrzebu  
Piątek 17.04 Dzień Powszedni  
1800  1) Stefanię, Stanisława, Marka Łobodów  
        2) + Władysława i Marię Białków, Mariannę, Jana Ślusarczyk i zm. z tych rodzin 
1830 + Łukasza Stachurę z int. rodzeństwa  
Sobota 18.04 Dzień Powszedni  
1600 ślub Grzegorz Jędrzejowski i Anna Nawrot  
1800 Z okazji 18 r. ur. Patrycji Krzemińskiej z int. rodziców i siostry  
1830 + Helenę Wiejas z int. córek 
Niedziela 19.04 III Niedziela Wielkanocna 
800 + Helenę (r. śm), Jana Sojów, Wawrzyńca, Józefę Stanków z int. rodziny 
1000 + Stanisława, Józefę, Jana i Józefa Gajdów z int. żony z rodziną  
1200 + Tadeusza Salamona (15 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1600 W 30 r. ślubu Zofii i Czesława Kowalskich o Boże błogosławieństwo  
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Niedziela Miłosierdzia Bożego 
12 kwietnia 2015 r. Nr 20 (333) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Dz 4, 32-35 / 1 J 5, 1-6 
Ewangelia: J 20, 19-31 
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. 
Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte 
z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku 
i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, po-
kazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie uj-
rzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój 
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grze-
chy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany 
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pa-
na!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego  
w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Je-
go, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie 

Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamknię-
tych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj 
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiar-
kiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Je-
zus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele 
innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś 
zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli 
życie w imię Jego. 
Kazanie espresso… 
„Jan Paweł II zachęcał wręcz, by z nim dyskutować. Świetnie czuł się w gronie ludzi, którzy 
się z nim spierali. 
Wiara Tomasza nie jest ślepa i bezkrytyczna; pragnie się przekonać osobiście, 
doświadczyć – dotknąć ran Jezusa. 
>>Niewiara Tomasza pomogła nam bardziej niż wiara pozostałych uczniów<< - twierdził św. 
Grzegorz Wielki. /ks. E. Burzyk/ 

 

W swoim wielkim Miłosierdziu  
Bóg nas zrodził do nadziei 

Extra… 
× 12.04 - Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy 
× 13.04 – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
× 14.04 -  Dzień Ludzi Bezdomnych 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś Niedziela Miłosierdzia. Jest to święto ustanowione na szczególną prośbę Pana Jezu-
sa skierowaną do św. s. Faustyny. W naszej parafii przygotowywaliśmy się poprzez 9-cio 
dniową nowennę. Skorzystajmy z morza łask, które Pan obiecał dla dusz, które zwrócą się 
do Jego Miłosierdzia. 
▪ W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy najważniejsze święta w ciągu roku. Liturgia Wielkiej 
Soboty rozpoczęła się o godz. 19.30, zaraz po zachodzie słońca. Tradycyjnie najpierw 
przed kościołem poświęcony został ogień. Zapalony paschał został wniesiony do ciemnej 
świątyni. Po odśpiewaniu orędzia wielkanocnego zaczęła się rozbudowana liturgia słowa 
przygotowana przez parafian. Kolejna część to poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych. Szczególnie w tym roku zabrzmiał śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, coraz 
bardziej obecnych w kościele poprzez relikwie. Eucharystia zakończyła się uroczystym 
śpiewem pieśni "Zwycięzca śmierci". Tej nocy tradycyjnie przy grobie czuwała już po raz 
14sty młodzież. Trwali przy grobie w Wielką Noc, aż do rezurekcji. Był to czas radosnego 
oczekiwania na Zbawiciela. Najbardziej uroczystym momentem obchodów była rezurekcja 
odprawiona w Wielką Niedzielę o godz. 6.00. 
▪ Dnia 8 kwietnia 2015 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach udała 
się w pielgrzymce do Krakowa po relikwie bł. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego. Ta karmeli-
tańska patronka nazywana "Małą Arabką" będzie kanonizowana 17 maja b.r. Nasi parafia-
nie najpierw udali się do pracowni brązowniczych Czesława Dźwigaja i Roberty Honzy,  
u których odebrali zamówione relikwiarze. W południe udali się do Klasztoru Karmelitów Bo-
sych, gdzie o. Krzysztof Górski OCD przekazał im relikwie I stopnia bł. Marii od Jezusa 
Ukrzyżowanego. Następnie ks. proboszcz odprawił w kościele karmelitańskim mszę świętą 
w intencji parafian. Po modlitwie delegacja udała się w odwiedziny do s. Bonawentury So-
cha. Ostatnią część w Krakowie pielgrzymi spędzili nawiedzając kościoły: franciszkański, 
dominikański (z modlitwą przy grobie św. Jacka), sióstr klarysek i Mariacki. W drodze po-
wrotnej Brzeziniacy nawiedzili Bazylikę Grobu Bożego w Miechowie, gdzie odmówili koron-
kę do Bożego Miłosierdzia. Nowa patronka miała niesamowicie ciekawe życie usłane cier-
pieniem i charyzmatami. Miała m.in. dar lewitacji, ekstazy, stygmatów. Najważniejszą jednak 
cechą bł. Miriam było posłuszeństwo, które jaśniało w jej życiu zakonnym. 
▪ Dziś o godz. 15.30 do Świetlicy Wiejskiej przy Fontannie zapraszamy osoby dorosłe na 
spotkanie „Kawa na obłoku”. We wtorek 14 kwietnia o godz. 18.00 odbędzie się kolejne spo-
tkanie „Herbata z aureolą” dla młodych, którego patronem będzie św. Rafał Kalinowski. 
▪ Spotkanie dzieci przygotowujących się I Komunii Św. odbędzie się w czwartek o godz. 
17.00, spotkanie uczniów kl. III przygotowujących się do bierzmowania w piątek o 17.00. 
▪ W tym roku nasza parafia przeżywa Jubileusz 575-lecia istnienia. Główne obchody plano-
wane są podczas sierpniowego odpustu. Na ten czas świętowania pragniemy zaprosić oso-
by konsekrowane pochodzące z naszej parafii. Nie mamy jednak informacji o wszystkich 
księżach, ojcach i siostrach zakonnych. Do tej pory zaproszenia otrzymali: s. Bonawentura 
Socha (Kraków), s. Bronisława Socha (Rzym), s. Aniela Wojda (Cieszyn), s. Józefa Pietrz-
czyk (Nowe Miasto), s. Klara Machulska (Przemyśl), s. Janina Metryka (Drochiczyn), s. Zo-
fia Władyszewska (Skórzec), s. Wiesława Władyszewska (Lublin), s. Sylwia Węgrzyn (War-
szawa), s. Teresa Żarczyńska (Warszawa), s. Franciszka Kuta (Warszawa), s. Helena Pę-
dzik (Nowe Miasto), ks. Czesław Krzyszkowski (Lisów), ks. Zygmunt Kwieciński (Pieko-
szów), ks. Jan Ślusarczyk (Czyżów), ks. Zbigniew Krzyszkowski (Samsonów-Piechotne), ks. 
Adam Wierzbicki (Busko-Zdrój), ks. Grzegorz Stachura (Skorzeszyce), ks. Dariusz Węgrzyn 
(Łopuszno), ks. Tadeusz Wojda (Rzym), ks. Krzysztof Wojda (Otwock), ks. Wiesław Kaczor 
(Kall-Steinfeld), ks. Tadeusz Biesaga (Kraków), ks. Marek Jędrocha (Wysoki Kościół), o. Ja-
kub Zawadzki (Jędrzejów). Bardzo prosimy o zgłaszanie w zakrystii informacji o osobach, 
które nie zostały wymienione. Pragniemy, by każdy mógł zostać zaproszony. Jeśli ktoś z pa-
rafian jest chętny do pomocy w organizacji obchodów jubileuszu zapraszamy na pierwsze 
spotkanie, które odbędzie się na plebani w niedzielę 19 kwietnia po mszy św. popołudniowej 
(ok. godz. 17.00). Na chwałę Pana i Jego Świętych. 

 

 

Boży człowiek… - bł. Cezary de Bus (15 kwietnia) 
Cezary Bus urodził się w Cavaillon, we Francji, w roku 
1544. Prowadził życie światowe, jak jego towarzysze. 
Zapadł jednak na ciężką chorobę. To zbliżyło go do Pa-
na Boga. Zaczął myśleć poważniej o życiu i jego celu. 
Opatrzność pomogła mu w tym również przez prostych, 
ale szlachetnych i głęboko religijnych ludzi. Dzięki nim 
Bus rozpoczął studia teologiczne i został kapłanem. Był 
to rok 1582. Cezar wtedy miał 42 lata. Gorliwy kapłan 
przekonał się na sobie, że główną przyczyną obojętności 
religijnej wśród wielu katolików jest ignorancja religijna, 
posunięta zbyt często do religijnego analfabetyzmu. Po-
stanowił więc oddać się cały na służbę nauczania prawd 
wiary zarówno dzieci, jak i młodzieży i starszych. Za ze-
zwoleniem biskupów Aix i Awinionu chodził od wioski do 
wioski, przemierzał ulice miast, uczył z ambon i podczas 
długich godzin spowiadania. Z czasem przyłączyli się do 
niego współpracownicy. Założył z nimi nową rodzinę za-
konną pod nazwą "Kapłanów Nauki Chrześcijańskiej". 

Zwano ich powszechnie doktrynariuszami. Niestety, Cezary przeżył bolesny rozłam w tej 
nowej rodzinie. Jego towarzysz, Romillon, nie był za składaniem ślubów, chciał, by była to 
wspólnota bardziej luźna. Przeciągnął na swoją stronę pewną liczbę zwolenników. W ten 
sposób powstały dwa odłamy: jeden z główną siedzibą w Awinionie (Bus), drugi w Aix (Ro-
millon). Powstało równocześnie zgromadzenie sióstr dla nauczania prawd wiary kobiet  
i dziewcząt. Przybrały nazwę "Sióstr Nauki Chrześcijańskiej". Instytut istnieje do dziś, liczy 
kilkadziesiąt sióstr. Cezary zmarł 15 kwietnia 1607 roku w wieku 63 lat. Modlitwa. Panie 
Boże przez wstawiennictwo bł. Cezara proszę Cię daj mi odwagę opowiadać o Tobie innym. 
Zamyśl się… 
„Człowiek jest kowalem 
swego szczęścia. Może dla-
tego znajdujemy się tak czę-
sto między młotem, a kowa-
dłem”                      /anonim/ 

Uśmiech… 
Pewien młody człowiek, mający doskonałe o swych zdolno-
ściach mniemanie, chciał zostać uczniem Beethovena. Gdy 
odegrał przed mistrzem utwór fortepianowy według własnego 
wyboru, ten orzekł: - Musi pan jeszcze długo, długo grać na 
fortepianie, zanim pan spostrzeże, że nic pan nie umie. 

Znalezione… 
„Rok 1829 nie przyniósł urodzajów. Jan Maria Vianney, proboszcz wiejskiej parafii w Ars, 
niespełna 40 km od Lyonu, staje przed dylematem. Odesłać z prowadzonej przez siebie 
placówki dla trudnych dzieciaków część wychowanków, czy zostawić ich, narażając na pu-
kający już do okien głód. Ksiądz idzie na strych, gdzie w kątach leży jeszcze kilka garści 
ziarna. Zmiata je wszystkie na środek, pod spód wkłada relikwie św. Jeana Francisa Regis, 
jezuity, który opiekował się biednymi. Gdy do proboszcza przychodzi z pretensjami kobieta 
zarządzająca domową kuchnią, ten każe jej iść i uprzątnąć resztki, które są na strychu. Ko-
bieta z trudem uchyla wejście, przez szparę sypie się strumień złotych ziaren. Pobożne 
opowiastki dla dewotek? A gdzieżby! Złożone pod przysięgą w czasie procesu kanonizacyj-
nego księdza Vianneya zeznania (potwierdzone przez miejscowego biskupa, który też miej-
sce zdarzenia oglądał). O takich cudach słyszy się w Kościele również dzisiaj. Przykład – 
dwaj pracujący w favelach Sao Paulo włoscy misjonarze w latach 90 dokonali cudu „roz-
mnożenia czekolady” – mieli do rozdania kilka tabliczek, ale gdy dopadł ich tłum dzieciaków, 
rozdawali czekoladę bez końca. Towarzysząca im zakonnica zemdlała, a wszyscy świad-
kowie zdarzenia złożyli następnie zaprzysiężone zeznania u lokalnego biskupa. Obaj księża 
są faktycznie wyposażeni w niezwykłe zdolności. Po ich modlitwach chorzy wstają z wóz-
ków.                                                                  /fragment książki „Monopol na Zbawienie”/ 

 


