
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 27.04 Dzień Powszedni 
1800 1) + Stanisława Bedlę i zm. z rodziny Bedlów i Cielątków  
        2) + Tomasza Kubickiego, Łukasza Stachurę, Marcina Sołtysa  
1830 1) + Zdzisława Metrykę z int. żony z dziećmi  
        2) + Hannę Papalino  
Wtorek 28.04 Dzień Powszedni 
1800 1) O Boże bł. w r. ślubu Anny i Zygmunta  
        2) W 14 r. ślubu Michała i Magdaleny o Boże bł. na dalsze lata   
1830 + Józefa (r. śm.), Edwarda Brzozę, Kazimierza Bałę i Mirosława Kozłowskiego, Hen-
ryka i Jadwigę w 50 r ślubu o Boże bł. z int. dzieci z rodzinami 
Środa 29.04 Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła (święto) 
1800 1) + Anielę (r. śm), Bolesława, Danutę, Henryka, Mariana i zm. z rodziną Malickich  
        2) + Władysława, Anielę, Władysława (r. śm) Krążków, Genowefę, Czesława, Stani-
sława, Bolesława Lużyńskich, Marię, Tadeusza, Henrykę, Henryka Bendkowskich  
1830 + Tadeusza (13 r. śm), Genowefę Januszków, Mariannę Kubicką z int. rodziny  
Czwartek 30.04 Dzień Powszedni 
1800  1) + Mieczysławę, Władysława, Wandę, Stanisława Kaczorów  
         2) W 90 r. ur. Tadeusza o zdrowie i Boże bł. z int. z rodziną   
1830 1) + Kazimierę Znój z int. sąsiadów  
        2) + Zygfryd Kruka z int. syna Piotra z rodziną   
Piątek 01.05 Dzień Powszedni  
800 dziękczynna w 45 r. sakramentu małżeństwa Marianny i Stanisława z prośbą o Boże  
bł. na dalsze lata  
1800  + Mariannę, Stanisława, Zdzisława Skrzypków 
1900 + Antoniego, Stanisławę Bedla z int. Bedlów  
Sobota 02.05 Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
700 + Stanisława i Janinę Malickich i Annę Woźniak 
1200 w intencji ks. proboszcza Józefa Knapa i pozostałych pątników pielgrzymki parafial-
nej do Gniezna i Torunia  
1800  + Władysława, Marię Frankowiczów i zm. z rodziny Łysaków, dziadków Dziewięc-
kich z int. Łysaków  
1900 + Zygmunta Gila 
Niedziela  03.05 V Niedziela Wielkanocna 
800 + Jana i Michalinę Stępień i zm. z rodziny Szałasów i Stępniów 
1000 za parafię 
1200 + Stanisława i Józefę Adamczyk i zm. z rodziny Adamczyków, Machulskich, Dzie-
więckich i Kucharskich  
1600 o zdrowie i Boże bł. dla żywych sióstr różańcowych, śp. Helenę Wiejas i 10 zmarłych  
sióstr różańcowych z int. zelatorki Marii Brzoza z Brzezin  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 4, 8-12   
                   1 J 3, 1-2 
Ewangelia: J 10, 11-18 
Jezus powiedział: «Ja je-
stem dobrym pasterzem. 
Dobry pasterz daje życie 
swoje za owce. Najemnik 
zaś i ten, kto nie jest paste-
rzem, do którego owce nie 
należą, widząc nadchodzą-
cego wilka, opuszcza owce 
i ucieka, a wilk je porywa  
i rozprasza. Najemnik ucie-
ka dlatego, że jest najemni-
kiem i nie zależy mu na 
owcach. Ja jestem dobrym 
pasterzem i znam owce 
moje, a moje Mnie znają, 

podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także in-
ne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego,  
i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje 
oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. 
Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». 
Kazanie espresso… 
„Ojciec Marian Zawada pisze o wyrachowanych religijnie sługach czy też najemni-
kach, mających na myśli jedynie swój własny zysk, którym jest nagroda w niebie. 
Dobry Pasterz tym różni się od najemnika, że nawet w najgroźniejszej sytuacji do 
końca broni powierzonych mu owiec, a jeśli trzeba, to oddaje za nie swoje życie. 
Ksiądz Tomáš Halík nazywa iluzją wiarę zamykającą oczy na cierpienie: >>Nie mam 
prawa wyznawać Boga, jeśli nie potraktuję poważnie bólu swoich bliźnich.<<”  

/ks. E. Burzyk/ 
Modlitwa… 
Mistrzu nasz, zawierzamy się Twojej troskliwości Dobrego Pasterza, spełnij wobec 
nas obietnicę daną ojcom, iż na rękach będziesz nas nosił i naucz nas postawy po-
kornej według Twego serca. Amen 
 

O Panie, Tyś moim Pasterzem! 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Obchodów Jubileuszu 575-
lecia Parafii Brzeziny. 
▪ W czwartek 23 kwietnia 2015 roku 28-osobowa grupa z parafii Brzeziny udała się na piel-
grzymkę autokarową. Dzień i cel nie był przypadkowy. W liturgiczne wspomnienie św. Woj-
ciecha wybrali się do Gniezna, by na uroczystej sumie odpustowej odebrać relikwie Głów-
nego Patrona Polski. Pielgrzymi z Brzezin zabrali ze sobą specjalnie zamówiony relikwiarz  
z podobizną św. Wojciecha. Mszy świętej w Archikatedrze Gnieźnieńskiej przewodniczył 
Prymas Polski ks. bp. Wojciech Polak w licznej asyście księży i biskupów. Eucharystię cele-
brował także ks. kanonik Józef Knap. Homilię wygłosił bp Krzysztof Wętkowski. Pokazał on 
postać św. Wojciecha jako zwycięzcy, a nie przegranego. Przypomniał także, że "każdy 
święty ma swoją przeszłość, a każdy grzesznik ma swoją przyszłość". Po komunii świętej 
odbyło się przekazanie relikwii pierwszego stopnia dla delegacji czterech parafii, m.in. para-
fii Brzeziny. Po zakończeniu mszy brzezińscy pielgrzymi obejrzeli bazylikę katedralną i uca-
łowali relikwie nowego patrona. Później udali się na małe zwiedzanie Gniezna. Po przerwie 
obiadowej ruszyli do Torunia. W mieście Kopernika i pierników pielgrzymi mieli oddać reli-
kwie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, które były wypożyczone na spotkanie harce-
rzy z Symbolami ŚDM. Po modlitwie w sanktuarium tego toruńskiego męczennika brzezinia-
cy wyruszyli na spacer po starówce. Zobaczyli pomnik znanego Mikołaja i jego dom, katedrę 
Janów, największą na świecie szafę, krzywą wieżę oraz nabyli miejscowe smakołyki. Daleka 
droga do domu upłynęła przyjemnie na śpiewie, modlitwie, rozmowach. Święty Wojciechu 
módl się za nami! 
▪ Przed nami święta majowe, zachęcamy do wywieszenia przed domem flagi narodowej  
i maryjnej. 
▪ Na podstawie Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Stolica Apostolska prze-
nosi obchodzenie Uroczystości NMP Królowej Polski w roku 2015 z 3 maja na 2 maja.  
W dniu 3 maja 2015 r. (niedziela) obowiązuje formularz Mszy św. oraz oficjum z V niedzieli 
wielkanocnej. Ponadto, Kongregacja zezwala, aby w niedzielę 3 maja w kościołach parafial-
nych odprawić jedną Mszę ku czci NMP Królowej Polski. 
▪ Rozpoczyna się miesiąc maj poświęcony szczególnie Matce Bożej. Zachęcamy do 
uczestnictwa w nabożeństwie majowym w kościele i przy przydrożnych kapliczkach. Cześć 
Maryi, cześć i chwała! 
▪ Zachęcamy do włączenia się do akcji „Kluczowa Pomoc”. Polega ona na zbiórce starych  
i niepotrzebnych kluczy do drzwi, a następnie sprzedaży ich jako surowca wtórnego, z któ-
rego zyski w całości przeznaczone będą na rzecz naszych młodych braci i sióstr, którzy są 
doświadczeni chorobą lub niepełnosprawnością i którym uczestnictwo w Światowych Dniach 
Młodzieży uniemożliwia bariera finansowa. Pudełko na klucze umieszczone jest na stoliku 
za ławkami w kościele. Każdy klucz się liczy, ponieważ jest symbolem naszego otwarcia się 
na potrzebujących. Liczymy na Was i czekamy na klucze! 
▪ Serdecznie zapraszamy na „Majowe śpiewanie” z okazji święta 3 maja, które odbędzie się 
w Świetlicy Wiejskiej „Przy Fontannie” za tydzień w niedzielę o godz. 17.00. Organizatorem 
spotkania jest Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola.  
▪ Dziś po mszy św. popołudniowej rozpoczyna się w naszej parafii kurs przedmałżeński. 
▪ Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie się we wtorek  
i czwartek o godz. 16.30. Spotkanie III klas gimnazjalnych w poniedziałek i środę o godz. 
17.00. Poświecenie książeczek dla dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się 3 maja na 
mszy św o 16.00. 

Intencje różańcowe na maj 
ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, 
a szczególnie chorych i ubogich. 
ewangelizacyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekulary-
zowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa. 

 

 

Boży człowiek… - św. Piotr Betancur (26 kwietnia) 
Piotr urodził się 16 maja 1619 r. w Chasna lub Villa-
flor na Teneryfie, jednej z Wysp Kanaryjskich. Był po-
dobno potomkiem Jana de Béthencourt, konkwistado-
ra, który przybył z Normandii, aby zdobyć wyspę dla 
Henryka III, króla Kastylii. Piotr wychowywał się  
w atmosferze pobożności. Gdy był już młodzieńcem, 
zapragnął zostać misjonarzem. W dwudziestym trze-
cim roku życia wyruszył w świat. Nie znamy dokładnie 
drogi wędrówki Piotra, ale ślady jego pobytu odkryto 
m.in. w Hawanie (Kuba). W 1651 r. osiadł wreszcie  
w Gwatemali. Przez trzy lata uczył się u jezuitów, bo 
marzył o wyjeździe do Japonii. Potem wynajął na 
obrzeżach miasta dom, do którego zaczął przygar-
niać opuszczone dzieci. Uczył je czytania i pisania, 
przy tym zaś katechizował. W tym okresie nawiązał 
bliski kontakt z kapucynami i został ich tercjarzem.  
Z czasem zaczął przygarniać do swojego domu rów-
nież chorych, przekształcając dom w szpital. Poparty 
przez miejscowego biskupa i gubernatora, wybudo-
wał następnie nowy dom na szpital i pod swój zarząd 

przyjął dwa inne szpitale. Wszystkie te dzieła oddał pod opiekę Matki Bożej z Betlejem. Gdy 
zdobył dla nich współpracowników, utworzył stowarzyszenie oparte na statutach tercjar-
skich. Wybudował jeszcze kościół i szkołę. Zmarł 25 kwietnia 1667 r. Pochowano go u ka-
pucynów. Jego stowarzyszenie przekształcono natomiast w kongregację zakonną. Stała się 
ona zgromadzeniem kanoników regularnych, oddanych pracy szpitalnej. Nieco później po-
wstało zgromadzenie żeńskie. Beatyfikacji Piotra dokonał w 1980 r. św. Jan Paweł II,  
a w 2002 r. ten sam papież ogłosił go świętym podczas Mszy sprawowanej w Gwatemali. 
Modlitwa. Boże Miłosierny niech nasze ręce niosą Twoje dobro do najbardziej potrzebują-
cych. Amen. 
Tu es Petrus... 
108. Marynus I (Marcin II) (16.XII.882-15.V.884) Przed wyborem na papieża był legatem 
Hadriana II na VIII Powszechnym Soborze w Konstantynopolu (869). Po zamordowaniu Ja-
na VIII jeszcze tego samego dnia, 16 grudnia 882, wybrano go na papieża. Mylnie utożsa-
miano Marynusa z Marcinem II, papież o takim imieniu nigdy nie istniał (średniowieczne ka-
talogi papieży mylnie uważały Marynusa I za Marcina II). 
Zamyśl się… 
„Nie ma miłości wielu, tylko 
jedna miłość, tak jak wszyst-
kie krzyże są tylko jednym 
krzyżem”      /Vladimir Holan/ 

Uśmiech… 
Podczas swobodnej rozmowy niemłody już monsigniore pyta 
Benedykta XIV: - Czym wytłumaczyć, że broda posiwiała mi 
bardziej niż głowa? - Pewnie dlatego - odpowiada papież - że 
ksiądz więcej pracował szczękami niż głową. 

Coś dla ducha… 
„O zapracowanym pustelniku” 

Pewien pustelnik uskarżał się ciągle na nawał pracy. Lubił opowiadać, że ma do oswojenia 
dwa sokoły, do tresowania dwa krogulce, że musi uważać na dwa zające i na węża, że do 
jego obowiązków należy objuczenie osła i że pracuje także jako pogromca lwa. Zdziwionym 
słuchaczom – rozglądającym się za tak wielką menażerią – wyjaśnił: - Sokoły – to nasze 
oczy, które rzucają się na wszystko! Krogulce – to drapieżne ręce! Zające – to nogi, które 
często chcą uciekać! Wąż – to język, wobec którego nawet 32 zęby są bezradne! Osioł – to 
nasze ciało; a lew – to nasze serce, centrum uczuć i siły człowieczej.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz// 
 


