
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    04.0504.0504.0504.05    ŚŚŚŚw. Floriana, męczennikaw. Floriana, męczennikaw. Floriana, męczennikaw. Floriana, męczennika    (wsp. o(wsp. o(wsp. o(wsp. obowiązkowe) bowiązkowe) bowiązkowe) bowiązkowe)     
1800 1) + Jana (r. śm.), Zofię Woźniczko z int. córki  
        2) + Genowefę i Stanisława Malickich z int. córek z rodzinami  
1900 + Jerzego Grudnia, Stanisława, Anielę, Zdzisława Metryków zam. Teresa  
Wtorek 05.0505.0505.0505.05    Dzień Dzień Dzień Dzień PowszedniPowszedniPowszedniPowszedni    
1800 W int. ks. Waldemara w dniu imienin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
Środa 06.0506.0506.0506.05    ŚwiŚwiŚwiŚwiętych Apostołów Filipa i Jakuba(święto)ętych Apostołów Filipa i Jakuba(święto)ętych Apostołów Filipa i Jakuba(święto)ętych Apostołów Filipa i Jakuba(święto)    
700 w 25 r ślubu Mirosławy i Czesława Jasińskich zam syn Adam 
1800 1) + Henryka, Genowefę Ślusarczyk i Mirosława Cerazego z int. rodziny   
        2) + Bogdana Kozakowskiego i zm. z rodziny Krzyszkowskich  
1900 + Jana, Annę, Janinę i siostrę Helenę Krąż z int. rodziny   
Czwartek    07.0507.0507.0507.05    Dzień Dzień Dzień Dzień Powszedni Powszedni Powszedni Powszedni     
1800  1) + Józefę Nowak (15 r. śm.), ks. Edwarda, Stefana, Mariana i Edwarda Nowaków, 
Mariusza, Piotra, Eugeniusza Prędotów z int. rodziny  
         2) Weronikę (r. śm), Stanisława Lachów z int. syna z rodziną 
1900 + Weronikę, Stanisława Madejów, Mariana Barwinka z int. rodziny   
Piątek 00008.058.058.058.05    św. Stanisława, bpśw. Stanisława, bpśw. Stanisława, bpśw. Stanisława, bp    i męczennika, głównego patrona Poi męczennika, głównego patrona Poi męczennika, głównego patrona Poi męczennika, głównego patrona Pollllski ski ski ski ((((uuuuroczystość)roczystość)roczystość)roczystość)    
700 + Stanisława Stachurę (imienin) z int. Pawlusków 
1800  1) + Stanisława Jędrochę i zm. z rodziny Jędrochów i Wijasów  
         2) + Anielę i Władysława Wojdów 
1900 1) + Janinę, Stanisława Tkaczów, Annę, Stanisława, Mieczysława Wojcieszyńskich  
z int. Wojcieszyńskich 
         2) Józefę, Stefana Piotrowskich, Józefa Gosudarskiego, Danutę Piotrowską, Genowe-
fę, Mieczysława Litwin   
Sobota 09.0509.0509.0509.05    Dzień Dzień Dzień Dzień PowPowPowPowszedni szedni szedni szedni     
700 + Mieczysława Gruszczyńskiego (9 r. śm.) i Jerzego Gruszczyńskiego (34 r. śm.)  
1800  + Genowefę Pietszczyk (2 r. śm.)  
1900 + Stanisławę Sabat (imienin) z int. rodziny   
Niedziela  10.0510.0510.0510.05    VI Niedziela WielkanocnaVI Niedziela WielkanocnaVI Niedziela WielkanocnaVI Niedziela Wielkanocna    
800 + Helenę, Antoniego, Stanisława Dziewięckich  
1000 W int. OSP z Kowali, Brzezin i Nidy i ich rodzin  
1200 Chrzty: Kornelia Rosieniuk, Maksymilian Mróz  
1600 + Mariana Błażeja, Janinę, Stanisława Krajewskich  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 9, 26-31 / 1 J 3, 18-24 
Ewangelia: J 15, 1-8 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Ja jestem prawdziwym 
krzewem winnym, a Ojciec mój jest 
tym, który uprawia. Każdą latorośl, 
która we Mnie nie przynosi owocu, 
odcina, a każdą, która przynosi 
owoc, oczyszcza, aby przynosiła 
owoc obfitszy. Wy już jesteście czy-
ści dzięki słowu, które wypowiedzia-
łem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja 
w was trwać będę. Podobnie jak la-
torośl nie może przynosić owocu 
sama z siebie, o ile nie trwa w win-
nym krzewie, tak samo i wy, jeżeli 
we Mnie trwać nie będziecie. Ja je-
stem krzewem winnym, wy – latoro-
ślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 
ten przynosi owoc obfity, ponieważ 
beze Mnie nic nie możecie uczynić. 
Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie 
wyrzucony jak winna latorośl  
i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do 
ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać 
będziecie, a słowa moje w was, po-
prosicie, o cokolwiek chcecie, a to 

wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie 
się moimi uczniami». 

Kazanie espresso… 
„Marek Bieńczyk twierdzi, że najdłuższy korzeń winnego krzewu, jaki wykopano, miał 29 
metrów. Niektóre dochodzą podobno nawet do 50 metrów. 
Jezus jest winnym krzewem sięgającym Boga Ojca, który go uprawia. Nasze duchowe ży-
cie, latorośli tego krzewu, zależy od łączności z Jezusem.  
Jean-Paul Kaufmann, pisarz trzy lata więziony przez Hezbollah, wyznał, że przed szaleń-
stwem i śmiercią duszy uchroniła go pamięć o smaku wina.”                            /ks. E. Burzyk/ 

Matko nasza najlepsza oręduj za nami! 
 
 
 
 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Franciszkę 
Lach z Brzezin, Franciszkę Wierzbicką z Kowali, Danutę Bentkowską z Kowali 
Małej, które odeszły do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 
 



 

A w parafii… 
▪ 4 maja przypada wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków – msza w intencji druhów  
z OSP z naszej parafii odprawiona będzie za tydzień w niedzielę o godz. 10.00. 
▪ We wtorek 5 maja swoje imieniny świętuje ks. wikariusz Waldemar Wrzesień. Życzymy mu 
nieustannej opieki Matki Bożej i łask od Zmartwychwstałego Chrystusa. Zapraszamy na 
mszę o godz. 18.00 
▪ Majówka 
▪ Serdecznie zapraszamy na „Majowe śpiewanie” z okazji święta 3 maja, które odbędzie się 
dziś w Świetlicy Wiejskiej „Przy Fontannie” o godz. 17.00. Organizatorem spotkania jest 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola.  
▪ Za tydzień przypada niedziela gospodarcza w naszej parafii, w ramach której ofiara z tacy 
będzie szczególnie przeznaczona na wydatki inwestycyjne naszej parafii. 
▪ Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie się w środę  
i piątek o godz. 16.30. Spotkanie III klas gimnazjalnych w poniedziałek i czwartek o godz. 
17.00. 
▪ 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! 

Modlitwa… 
O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za 
nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, któ-
rzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyja-
ciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.   

Extra… 
× 03.05 – Święto Narodowe 
Trzeciego Maja 
× 04.05 -  Dzień Strażaka 
× 05.05 -  Dzień Europy 

Znalezione… 
 „Zadzwonił do mnie jeden z kandydatów w wyborach. Od słowa do słowa, opowiadając  
o swojej odważnej decyzji, w końcu poprosił mnie o modlitwę w tej intencji. Pomińmy fakt,  
z którego jest ugrupowania – znam różnych ludzi. W zamian od razu się zaśmiałem i pytam 
się go: „Myślisz, że Bóg chce, abyś to właśnie ty wygrał te wybory?”. Zadajmy sobie funda-
mentalne pytanie: za kim jest Bóg? Czy ma jakieś rozrachunki w niebie i obstawia swoją 
frakcję? Boże, wybacz mi, że Cię teraz wplątuje w politykę. Ale robię to po to, aby potem nie 
robili tego inni. Wciąż nie mieści mi się w głowie, jak można racje polityczne przenosić na 
poziom religijny. Poza skrajnymi przypadkami zagrożenia totalitaryzmem, polityka to wciąż 
jedynie gra korzyści. Poszczególne partie i ugrupowania mają swoje grupy wyborców, swoje 
interesy i po wyborach sprawią, że jednym będzie lepiej, a innym gorzej. Być może pojawią 
się też takie, dzięki którym wszystkim będzie lepiej, lub takie – mam nadzieję, że tak się 
jednak nie stanie – z powodu których wszystkim będzie gorzej. Istnieje jeszcze rzadka w 
przyrodzie instytucja prawdziwego męża stanu, człowieka, który ma odwagę stanąć ponad 
podziałami i nie działać w interesie swoim i swoich, ale dla dobra ogółu. Nie piszę o samot-
nym rewolwerowcu, wymierzającym szczątkową sprawiedliwość, ale niewiele mogącym  
w sensie ogólnym. Mówię o prawdziwym przywódcy, za którego można by się modlić. Ale 
zaraz potem należałoby sprawdzić, czy słowa zamieniają się w czyn. Czy przywódca potrafi 
skupić wokół siebie ludzi, którzy pomogą mu wydać dobry, obfity plon. Mąż stanu jako owoc 
pracy społeczności – o tym myślę. O to się modlę i nad taką społecznością pracuję.”       
                                                                                                                  /ks. Jacek Stryczek/ 

 

 

Boży człowiek… - bł. Gizela (7 maja) 
Gizela Bawarska urodziła się w 985 r. w okolicach Raty-
zbony. Jej ojcem był Henryk II, książę Bawarii, a matką - 
Gizela Burgundzka. Była siostrą cesarza, św. Henryka II. 
W dzieciństwie była prawdopodobnie uczennicą św. Wol-
fganga z Ratyzbony, który wcześniej był misjonarzem na 
terenie Węgier i miał namawiać Gizelę do wyjazdu na dwór 
w Ostrzychomiu, by przypieczętować pokój między Niem-
cami i Węgrami. Miała zaledwie 10 lat, kiedy ówczesnym 
zwyczajem została zaręczona ze św. Stefanem, później-
szym królem Węgier. Ślub odbył się nieco później (w roku 
1000 lub wcześniej, ponieważ od tego roku przysługiwał jej 
tytuł królowej Węgier). Orędownikiem tego małżeństwa był 
podobno św. Wojciech, który ochrzcił (lub bierzmował) św. 
Stefana. W tym świętym małżeństwie urodziło się prawdo-
podobnie czworo dzieci, z których dwoje zmarło zaraz po 
urodzeniu. Znamy imiona dwóch synów: Otto (zmarły 
przed 1010 r.) i Emeryk (1007-1031), który zmarł wcześnie 
na skutek rany odniesionej w czasie polowania na dziki. 
Obaj z ojcem zostali kanonizowani. Według świadectw 
kronik Gizela była nie tylko kochaną małżonką św. Stefa-
na, ale także mądrą współrządzącą państwem, które do-

piero dźwigało się z pogaństwa. Korzystając z tego, że święty małżonek zajęty sprawami 
politycznymi dał jej wolną rękę w czynieniu dobra, była szczodrą w rozdawaniu jałmużny  
i ofiar na cele kościelne. Ufundowała kilka klasztorów i kościołów, przez co wielce się przy-
służyła utrwaleniu chrześcijaństwa na ziemi węgierskiej. Jej staraniom przypisuje się wysta-
wienie katedry w Veszprem (gdzie obecnie znajduje się część jej relikwii). Uposażyła rów-
nież wiele kościołów w sprzęty i paramenty liturgiczne. Po śmierci św. Stefana w 1038 r. Gi-
zela musiała przejść cały szereg udręk i prześladowań ze strony pretendentów do tronu, 
którzy chcieli przywrócić na Węgrzech pogaństwo. Przy pomocy brata, Henryka II, powróciła 
w 1045 r. do Niemiec, do Niederburga w pobliżu Pasawy, gdzie wstąpiła do benedyktynek, 
by tam dopełnić lat swojego życia. Zmarła jako ksieni tego opactwa w 75. roku życia w 1060 
r. Zachował się do dziś jej oryginalny grobowiec z XI stulecia. Błogosławioną została ogło-
szona przez Pawła VI w 1975 r. Modlitwa. Panie przez wstawiennictwo bł. Gizeli prosimy 
Cię  o pokorne życie i święte wybory. Amen 

Tu es Petrus... 
109. Św. Hadrian III (17.V.884-IX.885) Był mnichem benedyktyńskim, objął urząd papieża 
15 maja 884. Zmarł podczas wyprawy do Francji w pobliżu Modeny. 

Zamyśl się… 
„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż 
na nowo, projektem, który nieustannie się 
urzeczywistnia, przyszłością, która pozo-
staje zawsze otwarta.”           /Jan Paweł II/  

Uśmiech… 
- Czy oskarżony był już karany? - Tak, za kon-
kurencję. - Za konkurencję nikogo się nie ka-
rze! A co oskarżony robił? - Takie same bank-
noty jak mennica państwowa. 

Coś dla ducha… 
„O ascecie i spowiedniku” 

Asceta, który pościł przykładnie i umartwiał swe ciało do granic wytrzymałości, oskarżał się 
przy spowiedzi o łagodności wobec siebie. – Mój drogi, ty masz zbyt rozwinięty zmysł po-
siadania – skonstatował spowiednik. – Ależ ja nic przecież nie posiadam – zdziwił się peni-
tent. – Nieprawda: karcisz i ujarzmiasz swe ciało tak, jakby należało tylko do ciebie, a prze-
cież jest ono również własnością Pana Boga – padła odpowiedź. /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 

 

 


