
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 21.03 Wielki Poniedziałek  
1600 + Zofię, Mariana, Mariana Szałas zam. córka  
1630 W 1 r. ur. Leny Salamon 
Wtorek 22.03 Wielki Wtorek  
1600 + Walerego Gadawskiego (34 r. śm.) i zm. z rodziny Gadawskich i Stęplewskich  
1630 + Stanisławę (1 r. śm.) i Stanisława Stajniaków, Annę, Stanisława Kowalskich, Annę, 
Mieczysława Korban 
Środa 23.03 Wielka Środa  
1600 + Annę, Henryka Baryckich, Mariannę, Władysława Tulów  
1630 W 64 r. ur. Stanisława i 40 r. ślubu Marii i Stanisława o zdrowie i Boże bł. z int. ro-
dziców   
Czwartek 24.03 Wielki Czwartek 
1800 1) + ks. Edwarda Nowaka, zm. z rodziny i zm. księży, którzy pracowali w tej parafii  
z int. sióstr  
        2) + Józefa Wawrzeńczyka (r. śm.) zam. żona   
Piątek 25.03 Wielki Piątek 
1600 Liturgia Wielkiego Piątku 
Sobota 26.03 Wielka Sobota   
1900  1) + Sławomira, Zdzisława i Władysława Grzegorczyka zam. rodzina  
         2) + Tadeusza Więcka   
Niedziela  27.03 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego  
600 Msza Święta za parafię  
800 + Magdalenę Woźniak (16 r. śm.) z int. męża z córką  
1000 + Józefa Plewę (20 r. śm.) z int. żony  
1200 + Zygfryda Kruka (1 r. śm.) zam. córki i synowie z rodziną  
1600 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Dawida w 18 r. ur. zam. rodzice  
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Niedziela Palmowa 
20 marca 2016 r. Nr 17 (382) 

 

     

 

 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 50, 4-7 / Flp 2, 6-11  
Ewangelia: Łk 19, 28-40 / Łk 22, 14 – 23, 56  
Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Beta-
nii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która 
jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie 
dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, 
tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powie-
dział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?». 
Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie 
swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się 
już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za 
wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię 
Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze spośród 
tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom». Odrzekł: «Powiadam 
wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą». 
Kazanie espresso… 
„Thomas Merton radzi, by zachować spokój, nie iść za wrażeniami wyskakującymi ze świa-
domości jak lamparty.  
Jedni wielbili Jezusa, bo byli świadkami cudów, inni trwali w uniesieniu, bezmyślnie, pod 
wpływem tłumu.  
Zanim zaczniemy mówić, powinniśmy się upewnić, czy mamy włączony mózg - twierdzi 
Gianfranco Ravasi. /ks. E. Burzyk/ 
 
 

WIELKI TYDZIEŃ 

Modlitwa… 
Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego god-
nych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, 
przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty naka-
załeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do któ-
rego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż 
tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Extra… 
× 20.03 - Międzynarodowy Dzień Szczęścia 
× 21.03 -  Międzynarodowy Dzień Lasów  
× 22.03 -  Światowy Dzień Wody 
× 24.03 -  Narodowy Dzień Życia  



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach odbyło się spotkanie młodzieży do-
tyczące Światowych Dni Młodzieży. Wzięły w nim udział osoby, które chcą wyjechać na spo-
tkanie w Krakowie oraz te, które chcą pomóc w przyjęciu młodych w naszej parafii. Zapisy 
na wyjazd na ŚDM do Krakowa prowadzimy do końca kwietnia. 
▪ 15 marca 2016 roku Świetlica w Brzezinach przeżyła prawdziwe oblężenie młodych. W cy-
klicznym spotkaniu „Herbata z aureolą” wzięło udział prawie 50 osób. Tematem przewodnim 
było powołanie, które przybliżał patron bł. Honorat Koźmiński. W rozmowach przy stolikach 
pomogły Siostry Opatrzności Bożej z Kielc, ks. Marcin z Morawicy oraz duszpasterze z na-
szej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować spotkanie. 
▪ Dziś przeżywamy Niedzielę Palmową, kiedy tradycyjnie święcone są palmy wielkanocne. 
Tego dnia w naszym kościele odbywa się IX Konkurs Palm Wielkanocnych organizowany 
przez Redakcję Pisma SANCTUS. Na zwycięzców czekają nagrody. Konkurs zostanie roz-
strzygnięty po mszy świętej o godz. 10.00. 
▪ Rozpoczynamy Wielki Tydzień przygotowujący nas do najważniejszych świąt w ciągu ro-
ku. Zapraszamy na Triduum Paschalne: Wielki Czwartek msza św. o godz. 18.00, kiedy 
będziemy wspominać ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa oraz ksiądz przeniesie Naj-
świętszy Sakrament do Ciemnicy symbolizującej więzienie, o godz. 21.00 śpiew Gorzkich 
Żali, czuwanie w kościele do godz. 22.00; Wielki Piątek od rana czuwanie, o godz. 16.00 
Nowenna do Bożego Miłosierdzia, później Drogą Krzyżową, następnie Liturgia Słowa, Ado-
racja Krzyża, Komunia i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu, o godz. 20.00 czuwanie przy 
Grobie prowadzi schola, tego dnia czuwanie w kościele do godz. 24.00; Wielka Sobota od 
rana czuwanie, msza święta o godz. 19.00, rozpoczynamy Nowenną do Bożego Miłosier-
dzia, później poświęcenie ognia i wody oraz eucharystia, prosimy zabrać ze sobą świece, 
czuwanie przy Grobie Pana Jezusa przez całą noc do rezurekcji.  
▪ Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej i ich rodziców zapraszamy na spotkanie  
w Wielki Czwartek o godz. 17.30 podczas, którego zostaną rozdane książeczki do nabo-
żeństw. Młodzież klas II i III przygotowującą się do bierzmowania proszona jest, by uczest-
niczyć w pełnej liturgii Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty. 
▪ Prosimy Koła Różańcowe o podjęcie godzinnego czuwania w kościele - Wielki Piątek od 
godz. 18.00 Koło z Kowali (+ Ireny Goli), godz. 19.00 Koło z Kowali (Cecylii Rozpary); Wiel-
ka Sobota od godz. 13.00 Koło z Nidy (Haliny Krzyszkowskiej), godz. 14.00 Koło bł. Broni-
sławy z Nidy, godz. 15.00 Koło św. Charbela z Brzezin, godz. 16.00 Koło św. Faustyny  
z Brzezin, godz. 17.00 Koło św. Katarzyny Laboure z Brzezin, godz. 18.00 Koło św. o. Pio  
z Brzezin. 
▪ Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościele o godzinie: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00; w kaplicy w Nidzie o godz. 10.00; w remizie OSP w Kowali o godz. 11.00 
▪ Prosimy o przyniesienie skarbonek wielkopostnych w trakcie Triduum Paschalnego do ko-
sza obok Grobu Pana Jezusa. 
▪ Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Niedzielę Zmartwychwstania w rezurekcji  
o godz. 6.00. Prosimy o zaangażowanie się w przygotowanie procesji poprzez zabranie 
sztandarów i obrazów. 
▪ W piątek rozpoczyna się Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do modlitwy przy-
gotowującej do tego pięknego święta przez 9 kolejnych dni. W Jubileuszowym Roku Miło-
sierdzia pragniemy szczególnie przeżyć to święto. Planowane są obchody Triduum Miło-
sierdzia. Program: 2 kwietnia (sobota) Dzień św. Jana Pawła II - godz. 20.00 msza święta, 
część artystyczna i ognisko papieskie, 3 kwietnia (niedziela) Dzień Miłosierdzia Bożego i św. 
s. Faustyny, godz. 12.00 wprowadzenie relikwii, po każdej mszy świętej PZC będzie roz-
prowadzał kremówki z Wadowic zbierając fundusze na dzieła miłosierdzia w parafii, 4 kwiet-
nia (poniedziałek) Dzień bł. Matki Teresy z Kalkuty – godz. 17.30 „Kawa na obłoku” w Świe-
tlicy Wiejskiej w Brzezinach. 
▪ Po świętach wielkanocnych msze święte na tygodniu będą odprawiane o godz. 18.00. 
 

 

Boży człowiek… - św. Józef Oriol (23 marca) 
Józef pochodził z Hiszpanii. Urodził się w Barcelonie 23 listopada 
1650 roku. Jego rodzicami byli Jan i Gertruda Buguna. Pobożni 
rodzice w obawie, by świat nie zepsuł im syna, oddali go do insty-
tutu "Matki Bożej od Morza". Wyróżniał się tak dalece wśród kole-
gów, że nazywali go "świętym". W roku 1664 zapisał się na uni-
wersytet w Barcelonie, gdzie studiował przez 10 lat teologię, aż 
swe studia uwieńczył doktoratem. W roku 1676 otrzymał święcenia 
kapłańskie. Jako młody kapłan został przez swojego biskupa skie-
rowany do Barcelony na kierownika instytutu, który ufundował To-
masz Gasneri, marszałek dworu królewskiego i przewodniczący 
rady państwa Aragonii. Tu Józef spędził 10 lat, pełniąc równocze-
śnie obowiązki proboszcza przy kościele NMP Królowej. W roku 
1686 Oriol udał się pieszo do Rzymu w charakterze pielgrzyma.  
W Wiecznym Mieście nawiązał kontakt ze znakomitymi osobisto-
ściami kościelnymi. Po powrocie do Barcelony rozwinął szczegól-
ną opiekę nad żołnierzami i marynarzami. Oddał się także katechi-
zacji dzieci. Prowadził bardzo surowe życie. Pokarm przyjmował 
tylko raz na dzień, często żył o chlebie i wodzie. Spał tylko do  
4 godzin na dobę i to w pozycji siedzącej na stołku. Przez wiele 
godzin oddawał się modlitwie. Józef Oriol całe swoje kapłańskie 
życie spędził w Barcelonie. Tu także zastała go śmierć 23 marca 
1702 roku, w 52. roku życia. Modlitwa. Boże przez wstawiennic-
two św. Józefa prosimy Cię o umiłowanie ubóstwa i umiejętność 
dziękowania za każde dobro, które otrzymujemy. 

Tu es Petrus... 
154. Aleksander II (1.X.1061-21.IV.1073) [Honoriusz II, 1061-1072] Anselm da Baggio, bi-
skup Lukki, wstąpił na tron papieski 1 października 1061. Król niemiecki Henryk IV (Sasi), 
który nie uznał tego wyboru, obwołał papieżem Honoriusza II, ale w końcu opowiedział się 
po stronie Aleksandra. Biskup Cadalusa z Pandy, urodzony około 1010, już jako dziecko był 
członkiem kapituły w rodzinnym mieście, stolicę biskupią Parmy zaś objął w roku 1045. Na 
papieża jako Honoriusza II wybrano go 28 października 1061. Dwukrotnie próbował zdobyć 
Rzym siłą, jednak obie próby się nie powiodły; tak więc nigdy nie doszło do jego intronizacji. 
Wreszcie w 1064 r. dwór cesarski uznał za prawowitego papieża Aleksandra II. Honoriusz 
pozbawiony wszelkich wpływów zmarł w roku 1072. 
Zamyśl się… 
„Szczęścia nie znajdziesz w niczym innym, 
ale tylko w Bogu.”   /Św. Tomasz z Akwinu/ 

Uśmiech… 
Katechetka do dzieci: - Co robimy, kiedy jest 
post? - Komentujemy i dajemy lajka! 

Coś dla ducha… 
„O pisaniu i słomie”  

„Opowiadają, że Tomasz z Akwinu każde pisanie rozpoczynał od modlitwy pod krzyżem  
i przed tabernakulum. Pewnego razu, gdy tak klęczał przed Panem, usłyszał Jego głos: - 
Tomaszu, dobrze o mnie napisałeś, jakiej nagrody oczekujesz? Ten wielki teolog i nauczy-
ciel Kościoła, autor genialnej summy miał odpowiedzieć: - Tylko Ciebie, Panie; wszystko co 
napisałem, wydaje mi się słomą. W obliczu śmierci, przed przyjęciem komunii świętej, modlił 
się żarliwie tymi prostymi - pełnymi głębokiej wiary i ufności słowami: - Przyjmuję Cię jako 
okup za moją duszę. Z miłości do Ciebie studiowałem, czuwałem nocami i męczyłem się. 
Ciebie głosiłem i o Tobie uczyłem. Nigdy nie powiedziałem niczego przeciw Tobie. Nie ob-
staję też uparcie przy swoich poglądach i gdybym wyraził się o tym sakramencie kiedyś 
niewłaściwie, podporządkowuję to osądowi świętego Kościoła rzymskiego, wobec którego w 
posłuszeństwie schodzę teraz z tego świata.”                                 /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


