
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 18.04 Dzień Powszedni 
1800 1) O Boże bł. w 1 r. ur. Kuby Nowaka  
       2) + Jakuba Kucharczyka zam. siostra z rodziną  
1830 1) + Henryka (10 r. śm), Stanisławę, Bogdana i Danutę Stachurę 
       2) + Sabina Wnuk od uczestników pogrzebu   
Wtorek 19.04 Dzień Powszedni 
1800 1) + Sławomira (r. śm.) i Józefa Machulskiego  
       2) + Sabinę Wnuk od brata Henryka z żoną i rodziną  
1830 + Mariannę, Władysława Kuta, Józefa Plewę zam. rodzina  
Środa 20.04 Dzień Powszedni  
1800 + Józefa, Edwarda Brzozów i zm. z rodziny Brzozów, Kazimierza Bałę, Józefa Ko-
złowskiego  
1830 + Władysława, Anielę, Władysława Krążków, Genowefę, Czesława, Stanisława, Bo-
lesława Lużyńskich, Henrykę, Marię, Tadeusza, Henryka Będkowskich   
Czwartek 21.04 Dzień Powszedni  
1800 + Janinę, Mariana Pobochów (r. śm.) z int. rodziny  
1830 W int. Pawła Cerazego w 18 r. ur. o Boże bł. i opiekę MB zam. rodzina  
1900 W int. nowych powołań kapłańskich  
Piątek 22.04 Dzień Powszedni  
1800 1) + Anielę (r. śm.) i Bolesława, Henryka, Mariana, Janinę Malickich, Danutę, Janu-
sza Szlufików  
       2) + Sabinę Wnuk zam. rodzina Krawczyków  
1830 + Jana, Marka, Andrzeja Szczepanek, Jarosława Dykiel oraz zm. z rodz. Dudzików  
i  Szczepanków 
Sobota 23.04 Św. Wojciecha, biskupa i męczennika (uroczystość) 
1800  + Jerzego Grudnia, zam. syn Łukasz z żoną i dziećmi   
1830 Dziękczynna i z prośbą o dalszą opiekę Bożej Opatrzności w 40 r. ślubu Marianny  
i Tadeusza Węgrzynów  
Niedziela  24.04 V Niedziela Wielkanocna  
800 + Janinę, Bogdana Znój, Wandę Dziewięcką, Piotra Toporka   
1000 + Józefa Łukasiewicza (5 r. śm.) zam. żona z rodziną  
1200 za Parafię 
1600 W 2 r. święceń o. Jakuba o dary Ducha Świętego i Boże bł. w pełnieniu Służby Bożej 
zam. rodzice  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 13, 14. 43-52  
                   Ap 7, 9. 14b-17 
Ewangelia: J 10, 27-30 
Jezus powiedział: «Moje 
owce słuchają mego głosu, 
a Ja znam je. Idą one za 
Mną i Ja daję im życie 
wieczne. Nie zginą one na 
wieki i nikt nie wyrwie ich  
z mojej ręki. Ojciec mój, któ-
ry Mi je dał, jest większy od 
wszystkich. I nikt nie może 
ich wyrwać z ręki mego Oj-
ca. Ja i Ojciec jedno jeste-
śmy». 
Kazanie espresso… 
„Ks. Tomás Halík mówi  
o >>szarej strefie<<, gdzie 
można znaleźć ludzi, którzy 
czują, że są w Kościele, ale 
odnoszą się do niego  
z rezerwą,  a także i takich, 
którzy zbliżają się do 
Kościoła  z powątpie-
waniem. 
To, że owce słuchają głosu 
swego Pasterza i chodzą za 
Nim nie musi wcale 
oznaczać, że postępują 
zgodnie z wszystkimi Jego 
zaleceniami. Dobry Pasterz 
bierze pod swoją opiekę 
także tych, którzy szukają.  

Święty Grzegorz z Nyssy zachowywał dystans do tzw. ludzi szukających; uważał, że nawet 
pielgrzymowanie nie ma sensu, bo tak naprawdę wszystko, czego szukamy, znajduje się  
w najbliższym kościele.                                                                                      /ks. E. Burzyk/ 

My ludem Pana i Jego owcami 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 18.04 - Światowy Dzień Krótkofalowca 
 



A w parafii… 
▪ W ostatni czwartek pracę w naszej parafii zakończył organista pan Michał Wieczorek. 
Dziękujemy za ponad roczną oprawę muzyczną liturgii w Brzezinach. Jednocześnie witamy 
nowego organistę pana Dawida Sobierajskiego i życzymy mu błogosławieństwa Bożego  
w nowej pracy. 
▪ W czwartek 21 kwietnia w naszym kościele, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach 
wraz z Duszpasterstwem Powołań Diecezji Kieleckiej organizuje spotkanie modlitewne 
„Przez Ich zasługi i modlitwy…” w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Spotkanie roz-
poczyna się Eucharystią o godz. 19.00, a następnie ma miejsce czuwanie modlitewne połą-
czone z ucałowaniem relikwii świętych. Zaproszenie do modlitwy kierujemy nie tylko do 
młodych, ale także do grup modlitewnych, Grona Przyjaciół Seminarium oraz wszystkich 
członków wspólnot parafialnych, którym bliska jest sprawa powołań. Oprawę całego spotka-
nia przygotowują klerycy. 
▪ 23 kwietnia przypada Uroczystość św. Wojciecha. Zapraszamy tego dnia na mszę św.  
z ucałowaniem jego relikwii. 
▪ 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 o godz. 7.00 
▪ 14 kwietnia 966 roku, 1050 lat temu Mieszko I 
przyjął chrzest. To ważne wydarzenie, które zmie-
niło historię naszego kraju. Pragniemy świętować 
ten piękny jubileusz także w naszej parafii. Nie-
dzielę 24 kwietnia będziemy przeżywać pod ha-
słem „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Tego dnia od-
nowimy przyrzeczenia chrzcielne, oraz zapalimy 
nasze świece chrzcielne, które prosimy przynieść 
na eucharystię. Po wszystkich mszach świętych 
będzie także możliwość zakupu kropielniczki arty-
stycznie wykonanej z alabastru syntetycznego, któ-
ra nawiązuje do przeżywanego jubileuszu. Koszt 
25 zł. Pragniemy, aby w każdym domu znalazło się 
miejsce na wodę święconą, byśmy z wiarą mogli 
wykonywać nią znak krzyża. Niech ta kropielniczka 
będzie symbolem nadziei jaką, każdy z nas otrzy-
mał przez Chrzest Święty. Akcję organizuje Para-
fialne Centrum Światowych Dni Młodzieży. 
▪ Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne po-
dziękowania za złożone ofiary podczas akcji „Słodka Niedziela Miłosierdzia”. Zebrana kwota 
w wysokości 600 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego 
dla naszych małych podopiecznych, w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas. Jednocześnie już 
dziś zapraszamy na kolejną akcję sprzedaży wadowickich kremówek, która zostanie prze-
prowadzona w maju na urodziny św. Jana Pawła II, w związku z promocją Światowych Dni 
Młodzieży. 
▪ W odpowiedzi na apel Ojca Św. Franciszka w całej Polsce w przyszłą niedzielę odbędą się 
zbiórki pieniędzy na potrzebujących w Ukrainie. 
▪ W związku z rozszerzeniem prac budowlanych na terenie przykościelnym prosimy  
o wsparcie finansowe poprzez złożenie ofiary.  
▪ Zapraszamy wolontariuszy i osoby chętne do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży na re-
kolekcje dekanalne, które odbędą się w dniach 6-7 maja 2016 roku w Zespole Placówek 
Oświatowych w Morawicy. Początek o godz. 18.00 w piątek, zakończenie o g. 14.30 w so-
botę. Koszt 10 zł. Zgłoszenia w zakrystii. 
 

Boży człowiek… - św. Agapit I (22 kwietnia) 
Agapit urodził się w Rzymie. Był archidiakonem rzymskim. Wy-
brany na stolicę Piotrową w 535 r., zajął się porządkowaniem 
spraw kościelnych, m.in. wprowadzeniem zasady obieralności 
papieża. Swój pontyfikat rozpoczął od publicznego spalenia klą-
twy rzuconej przez Bonifacego II (pontyfikat 530-532) na Dio-
skura (antypapieża, zm. 530 r.). W swych dokumentach usto-
sunkował się do arianizmu. Zabraniał świeckim nauczania  
w Kościele. Swój rodzinny dom na wzgórzu celiańskim zamienił 
w bibliotekę, która miała być częścią zakładanego ośrodka 
wyższych studiów religijnych (Uniwersytetu Rzymskiego) i bi-
blioteki teologicznej, wzorowanej na Bibliotece Aleksandryjskiej. 
Wiosną 536 r., na prośbę króla Italii, udał się do Konstantynopo-
la, aby powstrzymać militarne zamiary wobec Italii. Cesarz bi-
zantyjski Justynian przygotował się bowiem do podboju Italii, 
która od 476 r. była królestwem germańskim. Agapita I uroczy-
ście powitano w Konstantynopolu, ale misja zakończyła się nie-

powodzeniem. Podczas pobytu na dworze cesarskim zmarł 22 kwietnia 536 r. Jego ciało 
przewieziono do Rzymu i pochowano w portyku bazyliki św. Piotra 20 września 536 r. Mo-
dlitwa. Boże przez wstawiennictwo św. Agapita prosimy pomóż nam odkryć Twą świętą wo-
lę i zgodnie z nią postępować. 
Tu es Petrus... 
158. Paschalis II (13.VIII.1099-21.I.1118) [Teodoryk, 1100; Albert, 1102; Sylwester IV, 
1105-1111] Rafiner, kardynał i mnich kluniacki. Wybrany papieżem jako Paschalis II. Usiło-
wał rozwiązać kwestię antypapieży i ich następców, walczył również bez skutku z inwestytu-
rą, przeciwko cesarzowi Henrykowi IV i Henrykowi V. Paschalis zmuszony był wielokrotnie 
uciekać z Rzymu. Paschalis domagał się od cesarza rezygnacji z inwestytury świeckiej.  
W roku 1100 został następcą antypapieża Klemensa III Teodoryk, wysunięty w czasie sporu 
o inwestyturę przez trakcję cesarską; zdołał się utrzymać przez dwa lata, dopóki nie został 
uwięziony przez Paschalisa II; w więzieniu umarł. Albert z Silvia Candida został wysunięty  
w okresie sporu o inwestyturę przeciw Paschalisowi II. Sprawował swój urząd jedynie od lu-
tego do marca 1102. Maginulf, został obrany jako Sylwester IV następcą papieży Teodoryka 
i Alberta uznanych za antypapieży i uwięzionych przez Paschalisa II. W kilka dni po obwoła-
niu i po gwałtownych walkach zmuszony był uciekać z Rzymu. Ze swych roszczeń zrezy-
gnował jednak ostatecznie dopiero w roku 1111. 
Zamyśl się… 
„Bez Boga człowiek nie wie, do-
kąd zmierza, i nie potrafi nawet 
zrozumieć tego, kim jest.”              
                   /Benedykt XVI papież/ 

Uśmiech… 
Strażacy założyli zespół muzyczny. Na pierwszej próbie 
kapelmistrz zadaje pytanie: - Jaka jest różnica między 
fortepianem a skrzypcami? Cisza. Wreszcie jeden  
z przyszłych muzyków mówi: - Fortepian dłużej się pali. 

Coś dla ducha… 
„O biedaku i o świętym Mikołaju”  

Żył sobie kiedyś pewien wyjątkowy biedak. Wierzył jednak mocno w świętego Mikołaja i żar-
liwie się do niego modlił. Aż pewnego dnia Święty zstąpił na ziemię, aby się z nim spotkać. 
Kiedy przybył do jego domu i zobaczył jego nędzę, postanowił mu pomóc. Dotknął palcem 
leżącego przed progiem kamienia, który natychmiast przemienił się w lśniące złoto. - Czy 
potrzebne ci jest złoto? - zapytał Święty biedaka. Ten skłonił się głęboko i odpowiedział: - 
Nie panie, czegoś takiego nie potrzebuję. Mikołaj spojrzał na niego radosnym wzrokiem  
i powiedział: - Mój synu, jak wielką jesteś dla mnie pociechą. Teraz już wiem na pewno, że 
idziesz drogą zmierzającą do doskonałości. Człowiek odpowiedział: - Tak naprawdę, to 
chciałem cię tylko zobaczyć. /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


