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Poniedziałek 04.04 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  
800 + Władysława, Irenę Gola, zam. Elżbieta z rodziną  
1200 + Genowefę i Władysława Krzyszkowskich, Franciszkę, Józefa Kubickich  
1800 1) + Danielę, Mieczysława Ślusarczyków, Bogdana Ślusarczyka i Jana Leskiego 
        2) o Boże bł. dla członków Koła Różańcowego z Kowali zam. Marian Nosek 
Wtorek 05.04 Dzień Powszedni 
1800 1) + Tomasza Kubickiego, Łukasza Stachurę, Marcina Sołtysa  
        2) + Jadwigę Andrulewicz 
1830 + Irenę Sienkiewicz zam. córka Ela z rodziną   
Środa 06.04 Dzień Powszedni  
1800 Bolesława Kowalskiego z int. córki 
1830 + Aleksandrę Zacharz zam. rodzice   
Czwartek 07.04 Św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera (wsp. obowiązkowe) 
1800  1) + Juliana Stachurę, Stanisława Stachurę zam. Wierzbiccy 
         2) + Leszka Pragnącego (2 r. śm.) zam. syn Hubert  
1830 + Andrzeja Krzywickiego w 30 dniu od pogrzebu zam. przyjaciele Elżbieta i Marek    
Piątek 08.04 Dzień Powszedni  
1800 + Ryszarda Bigaja zam. chrześnica Jolanta  
1830 + Irenę Sienkiewicz zam. syn Bogusław z rodziną  
Sobota 09.04 Dzień Powszedni  
1800  1) + Antoniego, Stefanię Prokop, Franciszka, Mariannę Stachura i zm. z rodziny Pro-
kopów i Stachurów zam. rodzina  
         2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Małgorzaty i 
Piotra z okazji 25 r. ślubu  
1830 1) + Tadeusza (30 r. śm.) i Pelagię Węgrzyn zam. syn z rodziną  
        2) W 30 r. ur. Macieja o zdrowie i Boże bł.   
Niedziela  10.04 III Niedziela Wielkanocna  
800 + Edwarda Zawadzkiego (14 r. śm.)  
1000 + Stefanię Stanisława, Marka Łobodów  
1200 Chrzest: Sebastian Łukasz Korzuchowski 
1600 Msza Święta za parafian  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 5, 12-16   
                   Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 
Ewangelia: J 20, 19-31 
Było to wieczorem owego pierwszego dnia ty-
godnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus 
wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój 
wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce  
i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzaw-
szy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój 
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was po-
syłam». Po tych słowach tchnął na nich i po-
wiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Któ-
rym odpuścicie grzechy, 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: «Widzieli-

śmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i ni 
e włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». 
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Je-
zus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, 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 niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan 
mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, 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… 
„Na płótnie Caravaggia >>Niewierny Tomasz<< skupiony apostoł wkłada palec w ranę 
Jezusa, jakby chciał do niej zajrzeć, a On trzyma go za rękę, penetrując ranę jego palcem. 
Nazywając Tomasza niewiernym, potępiając jego postawę, zwróćmy uwagę na fakt, że inni 
uczniowie także musieli mieć wątpliwości, skoro Jezus pokazał im ręce i bok. 
Szukając dowodów na potwierdzenie wiary, a czasem na potwierdzenie niewiary, 
pamiętajmy, że to Jezus prowadzi rękę Tomasza, a on chętnie się temu poddaje”.  

/ks. E. Burzyk/ 

Święta Faustyno módl się za nami 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 04.04 - Święto Wojskowej Służby Zdrowia 
× 06.04 - Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju  
 
 



A w parafii… 
▪ Wczoraj rozpoczęliśmy w naszej parafii Triduum Miłosierdzia. Dziś Niedziela Miłosierdzia 
Bożego. Podczas mszy św. godz. 12.00 ks. Paweł Tambor, rektor WSD wprowadzi relikwie 
św. Faustyny. Składamy podziękowania dla rodziny z Brzezin, która ufundowała relikwiarz. 
Po każdej mszy świętej Parafialny Zespół Caritas rozprowadza świeże zapakowane kre-
mówki prosto z Wadowic zbierając fundusze na dzieła miłosierdzia w parafii (minimalny 
koszt to 3 zł pozostałe pieniądze wesprą potrzebujących). 
▪ Jutro zapraszamy na ostatni dzień Triduum - Dzień bł. Matki Teresy z Kalkuty. O godz. 
17.30 w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach odbędzie się „Kawa na obłoku”. 
▪ W Niedzielę Palmową po zakończonej Eucharystii odbył się IX Konkurs Palm Wielkanoc-
nych zorganizowany przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Co roku uczestników 
jest coraz więcej. Po długich obradach wyróżniono: W kategorii młodszej: I miejsce - Julia 
Siekaniec; II miejsce - Jan Głodek; III miejsce - Maja Malicka. W kategorii starszej: I miejsce 
- Julia Wojcieszyńska; II miejsce - Aleksander Węgrzyn; III miejsce - Hanna Krasoń. Wyróż-
niono także Sylwię Baran. Członkami jury byli: katechetka Katarzyna Gruszczyńska, prze-
wodnicząca PZC Aneta Łyżwa, redaktor naczelny SANCTUS Krzysztof Kubicki. Obrady od-
bywały się pod czujnym okiem ks. proboszcza Józefa Knapa. Sponsorem nagród było Pi-
smo Parafialne SANCTUS. Każdy uczestnik konkursu otrzymał coś na pamiątkę. 
▪ Tydzień temu świętowaliśmy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, która zakończyła 
Święte Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek wspominaliśmy ustanowienie sakramentu 
Eucharystii i Kapłaństwa. Ks. Proboszcz w trakcie mszy św. umył stopy 12 ministrantom. 
Nasi duszpasterze z okazji swojego święta otrzymali życzenia od parafian. Na koniec Eu-
charystii Pan Jezus został przeniesiony do Ciemnicy. Rozpoczęła się wówczas adoracja  
w trakcie której o godz. 21.00 zostały odśpiewane 3 części Gorzkich Żali w intencji kapła-
nów i sióstr zakonnych. W Wielki Piątek kościół szczelnie wypełnili wierni. Po Drodze Krzy-
żowej odbyła się bogata liturgia. Na jej zakończenie Jezus Eucharystyczny został przenie-
siony do Grobu. Rozpoczęło to adorację i warty straży pożarnych. Przy grobie czuwali mini-
stranci, schola oraz Koła Różańcowe. Smutek zakończyła Liturgia Paschalna w Wielką So-
botę. Po poświęceniu ognia na dworze, zapalony paschał rozświetlił mrok wnętrza kościoła. 
Ta wyjątkowa Eucharystia rozpoczęła radość świętowania. W Wielką Noc przy grobie Zmar-
twychwstałego tradycyjnie czuwała młodzież. Ostatnim uroczystym momentem świętowania 
była procesja i msza rezurekcyjna. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! 
▪ Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zachęcamy, by tego dnia podjąć Adopcję Du-
chową Dziecka Poczętego. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca 
▪ W najbliższym czasie przewidziane są prace przy rozbiórce muru ogrodzeniowego cmen-
tarza na odcinku od strony parkingu, który zostanie zastąpiony ogrodzeniem kutym nawią-
zującym do bramy głównej naszej nekropolii. Ponadto pojawiają się nieprzewidziane dotąd 
prace, jak budowa śmietnika, czy kolejnej półki parkingu. W związku z tym ksiądz proboszcz 
zwraca się z prośbą o składanie ofiar szczególnie przez te rodziny, które zadeklarowały 
chęć pomocy w trakcie kolędy. 
▪ 21 kwietnia w naszym kościele, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach wraz z Dusz-
pasterstwem Powołań Diecezji Kieleckiej organizuje spotkanie modlitewne „Przez Ich zasłu-
gi i modlitwy…” w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Spotkanie rozpoczyna się Eu-
charystią o godz. 19.00, a następnie ma miejsce czuwanie modlitewne połączone z ucało-
waniem relikwii świętych. Zaproszenie do modlitwy kierujemy nie tylko do młodych, ale tak-
że do grup modlitewnych, Grona Przyjaciół Seminarium oraz wszystkich członków wspólnot 
parafialnych, którym bliska jest sprawa powołań. Oprawę całego spotkania przygotowują 
klerycy. 
▪ Zachęcamy do zapisania się na Pielgrzymkę Parafialną „Śladami Świętych” do Warszawy, 
podczas, której nawiedzimy m.in. Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku Ka-
miennej, Sanktuarium bł. Jerzego Popiełuszki oraz odbierzemy relikwie św. Andrzeja Boboli. 
Wyjazd w sobotę 23 kwietnia. 
 

Boży człowiek… - św. Maria, żona Kleofasa (9 kwietnia) 
Maria należała do rodziny Maryi. Być może była ro-
dzoną siostrą św. Józefa. Św. Hegezyp (+ ok. 180), 
który żył w początkach chrześcijaństwa i któremu by-
ła dobrze znana tradycja apostolska, nazywa Kleofa-
sa (Klopasa, zwanego także Alfeuszem) - bratem św. 
Józefa, Oblubieńca Maryi. Synami Marii Kleofasowej 
byli: św. Jakub Młodszy, Józef i Juda Tadeusz (Mt 
27, 55-56; Łk 24, 10; Mk 15, 40-41), których Ewange-
lie nazywają "braćmi", czyli krewnymi Jezusa. Maria 
należała do najbliższego grona Pana Jezusa. Towa-
rzyszyła Mu podczas wędrówek apostolskich i razem 
z innymi pobożnymi niewiastami troszczyła się o do-
czesne potrzeby Pana Jezusa, takie jak pożywienie, 
pranie, a nawet dach nad głową. Trwała przy Nim aż 
do śmierci. "Obok krzyża Jezusowego stały: Matka 
Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa" - po-
twierdza w swojej Ewangelii bezpośredni świadek, 
św. Jan Apostoł (J 19, 25). Kiedy udała się razem  

z Marią Magdaleną i Joanną w poranek wielkanocny do grobu Pana Jezusa, aby namaścić 
Jego ciało olejkami, pierwsza ujrzała anioła - świadka zmartwychwstania - i rozmawiała  
z nim (Mt 28, 1-8; Mk 16, 1-8). Jej też pojawił się w powrotnej drodze Pan Jezus Zmar-
twychwstały (Mt 28, 9-10). O dalszych losach św. Marii Kleofasowej nic nie wiemy. Modli-
twa. Panie Boże za wstawiennictwem św. Marii prosimy Cię o wytrwałość w wierze. Amen 

Tu es Petrus... 
156. Bł. Wiktor III (24.V.1086-16.IX.1087) Po śmierci Grzegorza VII w maju 1085 sytuacja 
w Rzymie była bardzo złożona; rządził tu jeszcze antypapież Klemens III. Cały rok toczyły 
się pertraktacje na temat wyboru nowego papieża. Wszyscy przez Grzegorza na łożu 
śmierci proponowani kandydaci zostali odrzuceni. Dopiero 24 maja 1086 udało się wybrać 
na papieża opata Dezyderiusza z Monte Cassino jako Wiktora III. Został wybrany w Rzymie, 
jednak już po czterech dniach musiał opuścić miasto z powodu wywołanej przez Normanów 
rebelii i powrócić do swego opactwa. Dopiero w maju 1087 został intronizowany w Bazylice 
św. Piotra. Jego krótki pontyfikat przebiegał pod znakiem walki z antypapieżem, który na 
synodzie w Benewencie obłożony został klątwą. Wiktor zmarł 16 września 1087 i został po-
chowany w Monte Cassino. 
Zamyśl się… 
„Jeśli chcesz rozśmie-
szyć Boga, opowiedz mu 
o swoich planach.”  
                  /Woody Allen/  

Uśmiech… 
Zawiany mężczyzna kiwa się na ulicy. Pyta przechodzącego po-
licjanta: - Przepraszam, panie władzo, gdzie ja jestem? - Róg 
alej Jerozolimskich i Kruczej. - Nie chodzi o szczegóły. Jakie to 
miasto?... 

Coś dla ducha… 
„O wczesnym wstawaniu”  

George Weigel, amerykański pisarz, autor obszernej biografii Jana Pawła II pt. "Świadek 
nadziei", opisuje taki mało znaczący, ale świadczący o pokorze, skromności i zwyczajności 
264. biskupa Rzymu szczegół: pod koniec lata 1997 roku na zaproszenie Papieża przybyli 
do Castel Gandolfo pewni zaprzyjaźnieni małżonkowie z Polski. Ich sypialnia znajdowała się 
pod apartamentem papieskim, więc  każdego ranka przed świtem, słysząc stukanie laski, 
wiedzieli, że Gospodarz już wstał. Któregoś dnia przy śniadaniu Papież zapytał, czy nie 
przeszkadza im ten hałas. Odpowiedzieli, że nie, bo i tak wstają na Mszę. Ale dlaczego On 
wstaje tak wcześnie - zapytali. Na to usłyszeli: - Bo lubię patrzeć, jak wschodzi słońce.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


