
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 27.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Zofię (r. śm), Mariana, Mariana Szałasów  
        2) + Agatę Nosek od cioci Haliny Czwartosz  
1630 1) + Józefa Golenia (16 r. śm.) Anielę, Jana Kowalskich, Jana Nowaka 
        2) + Zdzisława Kutę z int. rodziny z Pępic  
Wtorek 28.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Józefa Mazura od brata Zbigniewa z rodziną  
        2) + Jana Zygadło zam. Zespół Muzyczny SoliDeo 
1630 1) W r. chrztu świętego Aleksandry z prośbą o dalsze Boże bł. z int. rodziców  
        2) + Stefana Węgrzyna zam. brat Roman z rodziną  
Środa 29.03 Dzień Powszedni   
1600 1) + Mariannę, Antoniego (r. śm.), Józefa, Czesława Piotrowskich  
        2) + Agatę Nosek od r. Jędrochów z dziećmi i ich rodzinami  
1630 1) + Jadwigę Woźniak zam. Krystyna Materek   
        2) + Zdzisława Kutę od pracowników OPS i ZGK  
Czwartek 30.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Stanisława Kutę zam. r. Wojdów z Ostrowa 
        2) + Janinę Kowalską zam. Kazimiera i Władysław Sołtysowie 
1630 1) + Annę, Anielę, Mariannę, Ludwika, Piotra, Józefa, Stanisława, Władysława, Fran-
ciszka Rabiejów z int. rodziny  
        2) + Stefana Węgrzyna zam. Helena Adamczyk 
Piątek 31.03 Dzień Powszedni  
1600 1) + Józefa, Anielę, Jakuba, Zychowiczów, Stefanię Gruszczyńską, Andrzeja, Ma-
riannę, Tadeusza, Andrzeja, Teresę i Pawła Wiejasów zam. rodzina 
        2) + Jana Zygadło od pracowników ZS w Brzezinach 
1700 1) + Stanisława Łopackiego z int. córki  
        2) + Agatę Nosek zam. Agnieszka z rodziną 
Sobota 01.04 Dzień Powszedni 
1800 W 1 r. ur. Maksymiliana Purgała zam. dziadkowie, rodzice i rodzeństwo  
1830 + Ryszarda Barana, Anielę, Stanisława Malik, Mariana Piotrowskiego, Edwarda Wła-
dyszewskiego i Tomasza Kubickiego   
Niedziela  02.04 V Niedziela Wielkiego Postu 
800 + Leszek Engela w 3 r. śm.  
1000 1) zm. z rodz. Stachurów, Prokopów, Frankowiczów i Sewerynów  
       2) w int. ks. Józefa Knapa z okazji imienin zam. Koło Różańcowe św. o. Pio z Brzezin 
1200 Do MB. O Boże bł. w 50 r. ślubu Wandy i Eugeniusza Purgałów zam. dzieci, wnuki  
i prawnuki  
1600 Msza Święta za parafię  
2000 Msza święta papieska 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13  / Ef 5, 8-14 
Ewangelia: J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38  
„Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, 
niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, 
uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewi-
domego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się  
w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. 
On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.  
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako 
żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi 
i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten»,  
a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego po-
dobny». On zaś mówił: «To ja jestem». Zaprowa-
dzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze nie-
widomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w któ-
rym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był 
szabat. I znów faryzeusze pytali go o to,  
w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Po-
łożył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». 
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: 
«Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje 

szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» 
I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co  
o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». Rzekli mu w odpo-
wiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. Jezus usły-
szał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Czło-
wieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do 
niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: 
«Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.” 
Kazanie espresso… 
„Arcybiskup John P. Foley bardzo pozytywnie ocenia znajomego księdza, który nagrał bicie 
serca i wyemitował je w radiu z komentarzem: >>To jest wiadomość od twojego Stwórcy<<.  
Człowiek, będąc istotą duchowo-cielesną, potrzebuje zarówno słów, jak i gestów - znaków. 
Dlatego też, uzdrawiając niewidomego, Jezus nakłada na jego oczy błoto i każe mu się ob-
myć. 
Posłowie ruscy po powrocie z Konstantynopola powiedzieli: >>Grecka wiara jest najlep-
sza<<. Kiedy bowiem weszli w tym mieście do kościoła, to nie wiedzieli, czy są w niebie czy 
na ziemi.”                                                                                                           /ks. E. Burzyk/ 

Panie otwórz moje oczy! 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy Stanisława Jasz-
czyka z Nidy, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 



A w parafii… 
▪ Dni od 12 do 19 marca 2017 roku Parafia pw. Wszystkich Świętych przeżyła pod znakiem 
Krzyża. Był to czas Misji Świętych, które prowadził ks. dr Jan Jagiełka. Każdy dzień poświę-
cony został innej tematyce, która miała pogłębić naszą relację z Panem Bogiem. Niedzielne 
homilie przypominały na czym polega świętość i jak ją zdobywać. Wieczorem Schola Para-
fialna im. Św. Stanisława Kostki przygotowała Nabożeństwo z relikwiami świętych i błogo-
sławionych. Parafianie rozważali tajemnicę Krzyża na podstawie przeżyć i słów brzezińskich 
patronów. W poniedziałek ksiądz misjonarz zachęcał do rozmiłowania się w Słowie Bożym. 
Wspomniał słowa Romana Brandstaettera: „Dzień bez czytania Biblii to dzień stracony”. Na 
wieczornym nabożeństwie zostały odśpiewane Nieszpory. Wtorek był Dniem Miłosierdzia. 
W trakcie nauk misyjnych wierni zostali przygotowani do sakramentu pokuty i pojednania. 
Ksiądz Jan Jagiełka przeprowadził rozbudowany rachunek sumienia, który poruszył wiele 
aspektów codziennego życia. Wieczorem zostało odprawione Nabożeństwo Ekspiacyjne. 
Przed Najświętszym Sakramentem parafianie wraz ze swymi duszpasterzami przepraszali 
za grzechy przeciwko wierze, rodzinie, zdrowiu, życiu. Prosili także Boga o wybaczenie 
włamań do kościoła, profanacji oraz kradzieży i zniszczenia Relikwii Krzyża Świętego  
w 1980 roku. W środę do Brzezin przybyli księża z dekanatu morawickiego i okolicznych pa-
rafii by wyspowiadać wiernych. Nauki tego dnia dotyczyły wartości życia rodzinnego. Na 
każdej Mszy Świętej odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Wieczorem zorgani-
zowana została procesja na cmentarz parafialny z modlitwą za zmarłych przodków. Kolejny 
dzień dedykowany był Eucharystii oraz powołaniu kapłańskiemu i zakonnemu. Podczas 
wieczornej modlitwy odbyła się adoracja Jezusa Eucharystycznego. W jej trakcie parafianie 
dziękowali i prosili o łaski dla kapłanów pracujących obecnie i dawniej w Brzezinach. Chwa-
lili Boga również za dar licznych powołań kapłańskich i zakonnych z parafii. W modlitwie  
w kościele uczestniczyli s. Bonawentura Socha, o. Jakub Zawadzki oraz ks. Dariusz Wę-
grzyn. Piątek był Dniem Krzyża. W trakcie kazań ksiądz misjonarz opowiadał o szacunku 
dla Krzyża. Zaprezentował także postać drugiego sługi Bożego z terenu naszej diecezji, 
Ignacego Trendy, który został rozstrzelany za odmowę spalenia Krzyża. Wieczorem 300 
osób wzięło udział w wyjątkowej Drodze Krzyżowej ulicami Brzezin. Tematem przedostat-
niego dnia Misji Świętych była „Matka Kościoła”. Wieczorem odbył się  spektakl „Z zapisków 
poczciwego proboszcza” przygotowany przez parafian. Opowiadał on część historii brzeziń-
skiej parafii w oparciu o autentyczne zapiski kroniki proboszcza ks. Augusta Żółątkowskie-
go. W ten sposób chciano przypomnieć tę osobę, która tak wiele zrobiła dla Kościoła w 
Brzezinach. Widzowie byli świadkami jak poczciwy proboszcz na swojej plebanii zapisywał 
kolejne karty kroniki. Opisy te przeplatane były scenami tematycznymi pokazującymi różne 
aspekty życia w drugiej połowie XIX wieku. W sztuce występowało ok. 40 osób: członkowie 
Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Brzezin, 
przedstawiciele OSP Brzeziny, chóru parafialnego, rady sołeckiej oraz mieszkańcy Brzezin 
starsi i młodsi. Najbardziej uroczystym dniem była niedziela 19 marca  2017 roku. Tego dnia 
kończyły się Misje Święte i wizytacja kanoniczna, świętowano imieniny ks. kanonika Józefa 
Knapa, a ksiądz biskup udzielił młodym sakramentu bierzmowania. Najważniejszym jednak 
wydarzeniem była uroczysta Eucharystia o godz. 10.0. Licznie przybyli na nią wierni oraz 
poczty sztandarowe, delegacje różnych organizacji społecznych i reprezentanci osób powo-
łanych pochodzący z parafii (s. Bonawetura Socha, s. Aniela Wojda, ks. Wiesław Kaczor). 
Podczas tej Eucharystii, po homilii Ks. bp Marian Florczyk uroczyście wprowadził Relikwie 
Krzyża Świętego. Trafiły one ponownie do parafii dzięki rodakowi ks. Tadeuszowi Wojdzie, 
który był także fundatorem relikwiarza. Wróciły one do świątyni brzezińskiej po 37 latach od 
ich kradzieży i zniszczenia, a historia ich obecności w parafii liczy ponad 400 lat. Relikwie 
spoczęły na bocznym ołtarzu, który w przeszłości był dla nich przygotowany. Wydarzenie to 
było realizacją pragnień i obietnic poprzednich proboszczów oraz świeckich parafii Brzeziny. 
Historia powrotu Relikwii do Brzezin jest prawdziwym dowodem wielkich rzeczy, jakie uczy-
nił Wszechmocny. Kontynuacją tej uroczystości będzie peregrynacja Relikwii, w specjalnym 
relikwiarium (dar p. A. Malickiego), po rodzinach brzezińskiej parafii. Ave Crux spec unica! 

Wieczorem w niedzielę przy Krzyżu Misyjnym odbyło się Nabożeństwo 

Boży człowiek… - św. Ernest (27 marca) 
Ernest pochodził ze szlacheckiej rodziny. Od roku 1141 był opa-
tem w klasztorze w Zwiefalten (w Niemczech). W sześć lat póź-
niej złożył urząd, aby wziąć udział w wyprawie krzyżowej. 
Uczestniczył w niej u boku biskupa Ottona z Freising. Turcy zmu-
sili oddział do ucieczki, Ernest zaś zginął pod Doryleą we Frygii  
w 1147 roku podczas bitwy z wojskami otomańskimi. Według in-
nej wersji głosił Ewangelię Persom i Arabom. Passio, ułożona 
pod koniec XII stulecia, opowiadała, że w okrutny sposób zamę-
czono go w samej Mekce w 1147 r. Wcze nie czczono go  
w Zwiefalten, gdzie obchodzono jego wspomnienie. Jego kult ni-
gdy nie został oficjalnie zaaprobowany. Modlitwa. Boże przez 
wstawiennictwo św. Ernesta daj nam moc wiary, która nie ugnie 
się pod ciężarem cierpienia i bólu. Amen. 

A w parafii… 
▪ 2 kwietnia przypada 12 rocznica przejścia św. Jana Pawła II do nieba. Zapraszamy na 
godz. 20.00 na mszę świętą, krótką adorację, występ artystyczny oraz ognisko papieskie. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. 
▪ Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki po mszy św. o 16.00 
dla dzieci i po mszy św. o 18.00 dla dorosłych, tradycyjna Droga Krzyżowa w niedzielę po 
sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00. 
▪ Przypominamy, że 9 kwietnia 2017 r. odbędzie się w naszej parafii X Konkurs Palm Wiel-
kanocnych organizowany przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Tym razem za-
praszamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe palmy,  
a każdy uczestnik konkursu dostanie upominek. 
Tu es Petrus... 
Antypapież  Jan XXIII, 1410-1415 Baldassare Cossa, ur. ok. 1360 w Neapolu, był począt-
kowo marynarzem i żołnierzem, w Rzymie, dokąd przybył za pontyfikatu Bonifacego IX, 
uzyskał godność kardynalską w 1402 r., w chwili jego wyboru na papieża rządziło już dwóch 
papieży: Benedykt XIII w Awinionie i Grzegorz XII w Rzymie. Na soborze w Konstancji  
w 1414 r. wniesiono wniosek o jego detronizację. Papież, którego tymczasem ujęto we Fry-
burgu i przewieziono do Radolfzell, złożył w tej sytuacji deklarację, że podporządkuje się 
soborowi i abdykował 29 maja 1415. Jan zmarł 22 grudnia 1419 we Florencji. 

Zamyśl się… 
„Świat tonie w ciemności i dlatego ty jesteś światłem świata. 
Twoja szyba powinna ponownie stać się przezroczysta, aby 
twoje światło rozjaśniało świat. Tak osiągniesz cel, dla któ-
rego stworzył cię Bóg".                                      /Św. Charbel/ 

Uśmiech 
Przychodzi kura do kury: 
- Dzień dobry, czy jest mąż? 
- A jest, jest. Jak zwykle 
grzebie przy aucie. 

Coś dla ducha… 
„Wróć do domu”  

„Mój synu! Bez względu na to, kiedy wrócisz do domy, do Mnie, nie będziesz musiał wyła-
mywać drzwi i żebrać o bycie służącym. Wybiegnę, aby cię przywitać. Odnowię dla ciebie 
to, co zmarnowałeś. Aby uczcić twój powrót, wyprawię wspaniałe przyjęcie. Nie myśl, że 
straciłeś Moją miłość, wybierając odejście ode Mnie. Nie jestem ojcem, który ciągle trzyma 
cię za ramię. Zamiast tego, czekam na twój powrót. Siedzę w oknie, gotowy, aby wybiec  
i przywitać cię w domu. Zawsze będziesz Moim synem, nieważne, jakich dokonałeś wybo-
rów. Moja miłość jest szatą, która cię okrywa. Moja łaska jest pierścieniem, który włożyłem 
na twój palec. Moja akceptacja jest jaka para zaczarowanych butów na twych stopach, które 
przywiodą cię do domu, do Mnie. Nie wahaj się, wracaj! Twój Ociec, Bóg.” /Andy Cloninger/ 

 


