
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 20.04 Dzień Powszedni 
1800 W 40 r. ślubu Jadwigi i Mariana Kowalskich z int. córek z rodzinami 
1830 1) + Stanisława Kruka z int. syna Krzysztofa z rodziną   
        2) + Halinę Woś z int syna Mariusza z rodziną 
Wtorek 21.04 Dzień Powszedni 
1800 1) + Janinę (r. śm), Mariana Pobochów z int. rodziny  
        2) + Józefa Gajdę z int. żony z córką i wnuczkami  
1830 + Aleksandrę Zacharz od sąsiadów  
Środa 22.04 Dzień Powszedni  
1800 1) + Jana, Marka, Andrzeja, Dawida Szczepanek, Jarosława Dykiel i zm. z rodzin Du-
dzików i Szczepanków 
         2) W 18 r. ur. Magdaleny Domagała o zdrowie i Boże bł. z int. rodziców, rodzeństwa 
i dziadków 
1830 1) + Henryka Ślusarczyka z int. żony  
        2) O pomoc w nauce i bł. Boże dla dzieci z int. rodziców  
Czwartek 23.04 Św. Wojciecha, biskupa i męczennika (Uroczystość) 
700 + Józefa Gajdę z int. siostry Krystyny z rodziną  
1800  W 1 r. ur. Aleksandry Bentkowskiej o Boże bł. z int. rodziców i rodziny   
1830 + Apolonię i Władysława i zm. z Bladziaków i Kozłów  
Piątek 24.04 Dzień Powszedni  
1800  1) + Sławomira Machulskiego (r. śm) z int. rodziny 
         2) W 45 r. ślubu Zofii i Aurela Zegadło zam. dzieci  
1830 + Genowefę Lużyńską (r sm), Bolesława, Czesława, Stanisława Lużyńskich i Włady-
sława Krążka  z int. rodziny 
Sobota 25.04 św. Marka Ewangelisty. (Święto) 
700 W 23 r. ślubu Pawła i Elżbiety o Boże bł. i potrzebne łaski dla Jubilatów z int. męża  
1800 1) W 50 r. ślubu Jana i Zofii Zygadłów o Boże bł. zam. córka  
        2) W 20 r. sakramentu małżeństwa Wojciecha i Renaty Rabiej z int. córek   
1830 1) + Krzysztofa Lewickiego (5 r. śm.) z int. rodziców  
        2) W 60 r. ur. Edwarda z int. rodziny   
Niedziela  26.04 IV Niedziela Wielkanocna  
800 + Janinę, Bogdana Znój, Wandę Dziewięcką, Piotra Toporka  
1000 1) + Andrzeja, Stefana i Mariannę Ludwinek 
        2) Genowefę Malicką z Kółka różańcowego z Nidy  
1200 za parafię 
1600 W 1 r. święceń kapłańskich o. Jakuba  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 3, 13-15. 17-19 / 1 J 2, 1-5a 
Ewangelia: Łk 24, 35-48 
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w 
drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu 
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam 
stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój 
wam». Zatrwożonym i wylękłym zdawało 
się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do 
nich: «Czemu jesteście zmieszani i dla-
czego wątpliwości budzą się w waszych 
sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: 
to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i prze-
konajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak 
widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach 
pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy 
oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni 
byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu 
coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawa-
łek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec 
nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie 
znaczyły słowa, które mówiłem do was, 
gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wy-
pełnić wszystko, co napisane jest o Mnie 

w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli 
Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmar-
twychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszyst-
kim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego». 
Kazanie espresso… 
„Marcin Jakimowicz twierdzi, że najpierw żądamy znaki, niecierpliwie na niego czekamy, 
a potem, gdy on jest inny, niż się spodziewaliśmy, niczego nie widzimy. 
Mimo iż wcześniej uczniowie byli świadkami wielu cudów, uzdrowień czy wskrzeszeń, za-
trwożeni i wylękli nie mogli uwierzyć, że spotkali zmartwychwstałego Jezusa,  
>>A czyż może odrodzenie się człowieka z łona śmierci jest większą, mniej zrozumiałą ta-
jemnicą, niż pierwsze jego urodzenie z łona matki?<< - pytał Władysław Panas.”  

/ks. E. Burzyk/ 
 

Panie, Ty masz słowa życia wiecznego 

Extra… 
× 20.04 – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy  
 



A w parafii… 
▪ Zakończyliśmy właśnie 71. Tydzień Miłosierdzia. W dniach od 19 do 25 kwietnia br., Ko-
ściół w Polsce obchodzi pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Niedzielę 
Biblijną oraz VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jego przeżywaniu towarzyszyć będą słowa 
Markowej Ewangelii: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). 
▪ W Niedzielę Miłosierdzia o godz. 15.30 w Świetlicy Wiejskiej "Przy Fontannie" w Brzezi-
nach odbyło się pierwsze spotkanie dla dorosłych "Kawa na obłoku" zorganizowane przez 
Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA. Bardzo licznie przybyli goście zasiedli przy stolikach ka-
wiarnianych w wyjątkowo klimatycznie udekorowanej sali. Przy dobrej kawie, czekoladzie, 
ziółkach i słodkościach mieli możliwość rozmowy. W pewnym momencie na stolikach zaczę-
ły pojawiać się tematy do dyskusji, które tyczyły się stosunku człowieka do dóbr material-
nych. Na koniec wszyscy zebrani mogli usłyszeć, jak na te same pytania odpowiada św. 
Charbel Makhlouf, patron spotkania. Dzięki krótkiemu filmowi została przybliżona też jego 
biografia. Spotkanie zakończyła piosenka w wykonaniu s. Klary Machulskiej i modlitwa po-
prowadzona przez ks. proboszcza Józefa Knapa w intencji przygotowań do Światowych Dni 
Młodzieży Kraków 2016. Ta nowa inicjatywa wpisuje się w obchody jubileuszu 575-lecia pa-
rafii Brzeziny. 
▪ We wtorkowe popołudnie 14 kwietnia w brzezińskiej świetlicy zebrała się młodzież na spo-
tkaniu "Herbata z aureolą". Wystrój pomieszczenia miał charakter wojskowy. Pojawiła się 
także osoba przebrana w mundur XIX wieczny. Powodem tego był temat wydarzenia, czyli 
wojna i pokój. Przy stolikach uczestnicy rozmawiali o tym, jakie mają skojarzenia z działa-
niami wojennymi, czy łatwo wdają się w konflikty, co daje pokój serca i na czym polega wal-
ka w Armii Pana. Tematyka nawiązywała do patrona, czyli św. Rafała Kalinowskiego, który 
był obecny poprzez relikwie. Ten karmelitański święty przed wstąpieniem do zakonu walczył 
w powstaniu styczniowym i został skazany na zsyłkę na Syberię. W podsumowaniu spotka-
nia znalazło się odniesienie do chrześcijan, którzy każdego dnia oddają swoje życie za wia-
rę. Ich prawdziwą siłą jest Bóg.  
▪ W gablotach przy płaskorzeźbie św. Jana Pawła II przed naszym kościołem znajduje się 
gazetka z okazji Roku Życia Konsekrowanego przygotowana przez s. Klarę. Zachęcamy do 
obejrzenia. 
▪ Zapewne każdy z nas ma w domu stare, niepotrzebne klucze do drzwi. Mniejsze, większe, 
różne... Właśnie na nich opiera się akcja diecezji kieleckiej jaką jest KLUCZOWA POMOC. 
Polega ona na ich zbiórce, a następnie sprzedaży jako surowca wtórnego, z którego zyski  
w całości przeznaczone będą na rzecz naszych młodych braci i sióstr, którzy są doświad-
czeni chorobą lub niepełnosprawnością i którym uczestnictwo w Światowych Dniach Mło-
dzieży uniemożliwia bariera finansowa. Do akcji włącza się również nasza parafia. Młodzi  
z Parafialnego Centrum ŚDM przygotowali pudełko, które jest umieszczone na stoliku za 
ławkami. Każdy klucz się liczy, ponieważ jest symbolem naszego otwarcia się na potrzebu-
jących. Liczymy na Was i czekamy na klucze!  
Znalezione… 
Słowo Boga weszło w życie Abrama z Ur prawie 4 tys. lat temu - i został zapoczątkowany 
strumień objawienia, które osiągnęło swoje wypełnienie w Jezusie z Nazaretu i trwa do dziś 
w naszych sercach. (…) Bóg posyła swoje słowo do nas jak posłał je do Abrahama, by ob-
jawić się, przemienić nas, stworzyć lud dla siebie. Jego słowo nie jest pustym czy słabym 
słowem: to jest słowo dające życie, słowo przemieniające. Słowo Boga jest nam przekazy-
wane różnymi sposobami Jest przekazywane przez Kościół, ciało Chrystusa. Jest wypowia-
dane do naszych serc w modlitwie i poprzez słowa Biblii. Czytanie Biblii jako słowa Bożego 
jest mocą przenikającą nasze życie, mocą, która nas może przemienić. (…) Mamy 1440 mi-
nut, by przeżyć każdy dzień. Jeżeli 15 minut poświęcimy na modlitewne słuchanie słowa 
Bożego, to zmieni ono następne 1425 minut. Jeżeli spędzimy kilka minut sam na sam z Bo-
żym słowem każdego dnia, dzień po dniu, w ciągu naszego życia, odegrają one znaczną ro-
lę w naszej przemianie w Chrystusie.                                                              /za: mateusz.pl/ 

 

 

Boży człowiek… - bł. Teresa Maria od Krzyża (24 kwietnia) 
Teresa urodziła się 2 marca 1846 r. w Campi Bisen-
zio. Gdy miała dziewiętnaście lat, zrozumiała, że ma 
zdążać do doskonałości poprzez pomaganie bliźnim. 
Zwielokrotniła wówczas akty bogomyślności i zaczęła 
służyć biednym. Uczyła bezpłatnie ubogie dzieci, po-
tem przygarnęła dwie młode dziewczyny. Ich powier-
nikiem i podporą stał się ks. Ernest Jacopozzi. Przy 
jego pomocy w 1874 r. zorganizowały się we wspól-
notę tercjarek św. Teresy. Z tej właśnie wspólnoty 
zrodziło się z czasem zgromadzenie afiliowane do 
zakonu karmelitów. W 1888 r. mogły już złożyć profe-
sję zakonną, a w dwanaście lat później otrzymały 
aprobatę papieską. Przełożoną tego nowego zgroma-
dzenia do końca była Teresa, zawsze gorliwa, pełna 
licznych zalet. Wielką pociechę sprawiło jej, gdy  
w 1902 r. mogła otworzyć we Florencji dom, w którym 
zaprowadzono nieustanną adorację Najświętszego 
Sakramentu. Zmarła 23 kwietnia 1910 r. Została po-
chowana w klasztorze w San Martino. Jan Paweł II 
beatyfikował ją we Florencji 19 października 1986 r. 
Założone przez nią zgromadzenie, obecnie znane jest 

pod nazwą Sióstr św. Teresy z Florencji. Modlitwa. Panie w Trójcy Jedyny przez wstawien-
nictwo bł. Teresy prosimy o wiarę, która uczyni nas narzędziami Twego Miłosierdzia. 

Tu es Petrus... 
107. Jan VIII (14.XII.872-16.XII.882)  Był długoletnim archidiakonem rzymskiego Kościoła, 
na papieża zaś wybrany został 14 grudnia 872. Również za jego pontyfikatu nie ustawały 
napięcia między Kościołem wschodnim i zachodnim. Podczas chrystianizacji Bułgarii wsta-
wił się Jan VIII za apostołem Słowian Metodym, zgadzając się na używanie języka rodzime-
go przy sprawowaniu liturgii. Za jedno z głównych zadań pontyfikatu uważał Jan obronę 
przed Saracenami, którzy osiedlili się na Sycylii. Na skutek słabości państwa Karolingów 
sam zmuszony został przejąć dowództwo nad flotą cesarską i pokonał Saracenów, nie do-
prowadzając wszakże do całkowitego ich upadku. Jan został otruty przez jednego z krew-
nych, a następnie dobity młotem. Jan VIII jest pierwszym z (ośmiu) średniowiecznych pa-
pieży, którzy zostali zamordowani. 
Zamyśl się… 
"Nigdy nie bądźcie ludźmi 
smutnymi, nie poddawajcie 
się zniechęceniu."  
               /papież Franciszek/ 

Uśmiech… 
- Jak ty możesz w ten sposób postępować? Bóg dopiero co 
zabrał twoją ukochaną żonę, a ty już bierzesz sobie nową? - 
A dlaczego nie? Jeśli Bóg bierze to znaczy, że czyni dobrze. 
No to czemu i ja nie miałbym brać? 

Coś dla ducha… 
„O dziurze w świątyni” 

Pewnemu chrześcijaninowi śniło się, że umarł i że po śmierci został przyprowadzony przez 
anioła do wiecznych przybytków. I oto znalazł się we wspaniałej świątyni. Z uznaniem po-
dziwiał wspaniałą architekturę. Nagle jednak odkrył w sklepieniu brzydką dziurę. Wyglądało 
na to, że ktoś naumyślnie wytrącił brakujący kamień. Anioł wyjaśnił mu szybko: - Dziura ta 
jest twoim dziełem. Bóg wyznaczył cie, abyś naprawił tę szkodę, ale ty masz inne rzeczy  
w głowie i ani myślisz o wypełnianiu swoich obowiązków! W tym momencie obudził się spo-
cony chrześcijanin i postanowił, że od tej pory nie będzie już narzekał i biadolił na swoją pa-
rafię, lecz weźmie się rzetelnie do współpracy, aby naprawić uczynione zniszczenia.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


