
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 03.04 Dzień Powszedni  
1800 1) + Agatę Nosek od szwagra Pawła z rodziną  
        2) + Ryszarda Stokowca zam. żona z dziećmi  
1830 1) + Ryszarda Zegadło zam. sąsiad  
         2) + Zdzisława Kutę od Kowalskich z Brzezin   
Wtorek 04.04 Dzień Powszedni  
1800 + Franciszkę, Antoniego Dereń, Mieczysławę, Władysława i całą rodzinę Kaczorów  
1830 + Kazimierę Znój   
Środa 05.04 Dzień Powszedni   
1800 1) + Juliana, Stanisława Stachurę i Czesławę Machulską  
        2) + Agatę Nosek zam. rodzina z Miedzianki  
1830 1) + Czesławę Machulską zam. chrześniak Adam z rodziną  
        2) + Zdzisława Kutę zam. rodzina Socha  
Czwartek 06.04 Dzień Powszedni  
1800 1) W 50 r. sakramentu małżeństwa Józefy i Zdzisława Stachury z int. dzieci  
        2) w 70 r urodzin Stanisławy o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
1830 1) + Tomasza Kubickiego zam. rodzice  
        2) o zgodę i jedność parafian 
Piątek 07.04 Dzień Powszedni  
1600  + Irenę Stachurę od zespołu ludowego Zaborzanki i Brudzowianki 
1800 + Jerzego Dziergwę 
1900 + Sabinę Kruk z int. rodziny   
Sobota 08.04 Dzień Powszedni 
1800 + Stefanię, Stanisława, Marka Łobodów, Mieczysława Lużyńskiego zam. Dorota  
1830 + Mariana Brzozę (35 r. śm.), Jana, Annę, Antoninę Malicką  
Niedziela  09.04 Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej 
800 + Helenę (r. śm), Jana Sojów, Wawrzyńca, Józefę Stanków  
1000  Msza Święta za parafię 
1200 Chrzest: Natan Galiński 
1600 + Stefana Kruka  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Ez 37, 12-14 / Rz 8, 8-11 
Ewangelia:  J 11, 3-7. 17. 20-27. 
33b-45 
„Siostry Łazarza posłały do Jezusa 
wiadomość: «Panie, oto choruje 
ten, którego Ty kochasz». Jezus, 
usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta 
nie zmierza ku śmierci, ale ku 
chwale Bożej, aby dzięki niej Syn 
Boży został otoczony chwałą».  
A Jezus miłował Martę i jej siostrę, 
i Łazarza. Gdy posłyszał o jego 
chorobie, pozostał przez dwa dni 
tam, gdzie przebywał. Dopiero po-

tem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył, 
zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała 
się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc 
rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg 
da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwych-
wstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwsta-
nia w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i ży-
ciem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, 
nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że 
Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». Jezus wzruszył się w duchu, roz-
rzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Je-
zus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: 
«Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus, 
ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej 
spoczywał kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła 
do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: 
«Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc ka-
mień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wie-
działem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powie-
działem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym gło-
sem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opa-
skami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie 
mu chodzić». Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus 
dokonał, uwierzyło w Niego.” 
 

Gdy uwierzę, choćbym umarł, będę żył! 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy Irenę Stachurę  
z Nidy, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
× 02.04 - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 
× 04.04 - Święto Wojskowej Służby Zdrowia 
× 06.04 - Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju 
× 07.04 - Światowy Dzień Zdrowia 
 



 

A w parafii… 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. 
▪ Informujemy, ż msze św. popołudniowe na tygodniu są odprawiane o 18.00. 
▪ Droga Krzyżowa w piątek po mszy św. o godz. 16.00 dla dzieci i 18.00 dla dorosłych. 
▪ Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w piątek po mszy św. o godz. 18.00. 
▪ Zapraszamy dziś na 20.00 na mszę świętą i Ognisko papieskie. 
▪ Za tydzień Niedziela Palmowa, poświęcenie palm na każdej mszy świętej. Na mszy św.  
o godz. 10.00 w naszej parafii odbędzie się X Konkurs Palm Wielkanocnych organizowany 
przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Tym razem zapraszamy całe rodziny do 
przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe palmy, a każdy uczestnik konkursu 
dostanie upominek.  

Kazanie espresso… 
„>>Osobowość pozbawiona emocji jest nijaka - w jaką formę ją włożysz, taki przybierze 
kształt. Taka >>świętoszkowata ameba<< na pewno nie jest ideałem życia chrześcijańskie-
go<< uważa o. Michał Adamski. 
Mogłoby się wydawać, że Synowi Bożemu, który może zaradzić wszelkim cierpieniom i pro-
blemom, uczucia nie są potrzebne. A jednak Jezus na wieść o śmierci Łazarza wzruszył się 
i zapłakał.  
W filmie >>Dekalog I<< syn niewierzącego, zafascynowanego nauką inżyniera, pyta ciocię: 
>>Czy wierzysz, że Pan Bóg istnieje?<<. Zamiast odpowiedzi przytuliła go mocno do siebie 
i powiedziała: >>Czujesz?<<”.                                                                            /ks. E. Burzyk/ 

W poszukiwaniu… 
Islam atakuje świat Chrześcijański! Ale czy na pewno? Państwo ISIS, dżihad-„święta” woj-
na, miliony cierpiących ludzi, zrujnowane miasta, wygnani chrześcijanie na pierwszy rzut 
oka wszystko się zgadza. Ale w ramach uczciwości przekazu trzeba dodać jeszcze tą drugą 
stronę medalu bo w tym samym czasie, w większości muzułmański kraj-Liban po długotrwa-
łym kryzysie politycznym wybiera na prezydenta Chrześcijanina. Wyznawca Islamu król Jor-
danii kraju w większości muzułmańskiego z królewskiego skarbca współfinansuje remont 
kaplicy Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Przywódcą państwa ISIS ogłasza się niejaki Al 
Baghdadi z wpływowego klanu Samary ale mimo to Samaria nigdy w pełni nie zostaje pod-
bita przez wojowników ISIS. W rodzinnym domu gdzie wychował się Baghdadi zamieszkują 
imigranci z Iraku (a przynajmniej jeszcze w 2016 mieszkali) którzy uciekli przed przemocą 
Islamskich terrorystów. Na liniach frontu po jednej stronie stają wojownicy Islamu jak siebie 
nazywają ale z drugiej strony karabiny w ręku trzymają muzułmanie którzy są finansowani 
przez duże i bogate rodzinne klany Iraku i Syrii, chcące pokoju dla swoich ojczyzn. Patrząc 
na ten „kocioł” na myśl przychodzą mi minione wieki Europy. Ile razy Chrześcijanie napadali 
na chrześcijan? Chrześcijański zakon krzyżaków wojował z chrześcijańskimi wojskami kró-
lów. Ile razy Chrześcijanie Niemieccy stawali w bratobójczej walce z chrześcijanami Franzu-
zami, Polakami, Hiszpanami, Włochami. Brat przeciw bratu. Ale czy tą wojnę możemy  
z czystym sumieniem nazwać wojną Islamu przeciw Chrześcijaństwu? Mi się wydaje, że to 
wojna jak każda inna pomiędzy tymi którzy chcą pokoju i szacunku do drugiego człowieka  
a zwykłymi bandytami którzy chcą władzy i krwi. A na sztandary Boga zawsze łatwo wziąć, 
bo nie będzie się domagał ochrony patentowej planu zbawienia przed ludzkimi sądami. Hi-
storycy mówią, że w początkach Islamu kiedy kupcy docierali do krajów Chrześcijańskich, 
modlili się razem w kościołach ramię w ramię, wielbiąc Boga Stwórcę Świata, widzieli różni-
cę miedzy sobą ale traktowali się jako różne kultury ale nie różne religie. Jedni i drudzy wi-
dzieli w sobie potomków Abrahama, Źródło życia mieli w księdze którą uważali za to samo 
objawienie Boga ale dla różnych kultur. Czy takie relacje między Islamem i Chrześcijań-
stwem są jeszcze możliwe? Pozostaje wiara, że Jezus przyszedł aby nas Zbawić, wszyst-
kich! I te słowa na krzyżu: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”                        /KK/    

 

 

Boży człowiek… - św. Dionizy (8 kwietnia) 
Dionizy był w II w. biskupem w Koryncie. Informacje  
o nim czerpiemy z pism św. Hieronima i Euzebiusza  
z Cezarei. Ten ostatni wychwala wielką gorliwość paster-
ską św. Dionizego. Według niego Dionizy miał zostawić 8 
cennych listów do różnych biskupów. W Liście do Rzy-
mian wysławia papieża, św. Sotera: "Rzymianie utrzymu-
ją zwyczaje ojców: wasz błogosławiony biskup Soter je 
nie tylko utrzymał, ale i poszerzył, dzieląc się z braćmi 
[ze wszystkich stron] dostatkiem, którym sam był obda-
rzony, i błogosławiąc słowem tych, którzy się do niego 
zwracają, jak ojciec do dzieci...". W pozostałych listach 
zwraca się m.in. do Lacedemończyków, Ateńczyków, Ni-
komedyjczyków, Rzymian, mieszkańców Krety. Są one 
źródłem wiedzy o zasadach wiary i moralności wczesne-
go chrześcijaństwa. Na Wschodzie Dionizy odbiera 
cześć jako męczennik. Krzyżowcy za czasów Innocente-
go IV  
(+ 1254) przewieźli ciało św. Dionizego do Rzymu i odda-
li pod opiekę klasztoru pod wezwaniem Świętego. Modli-
twa. Boże,  Ty  dałeś  świętemu Dionizemu  łaskę gło-

szenia Twojej Ewangelii, spraw, abyśmy za jego przykładem mądrze oceniali doczesne po-
wodzenie i nie bali się żadnych przeciwności. Amen. 

Tu es Petrus... 
Antypapież Marcin V 11.XI.1417-20.II.1431 Oddo Colonna, ur. 1368 r. w Rzymie, wybrany 
został na papieża po dwuletniej sedewakancji i został powszechnie uznany, co zakończyło 
40 letnią schizmę zachodnią. Wcześniej jako kardynał brał czynny udział w przygotowaniach 
do Soboru w Pizie; wraz z Janem XXIII przybył na Sobór w Konstancji i towarzyszył mu tak-
że podczas jego ucieczki. Wraz z wyborem na papieża przejął kierownictwo Soborem Kon-
stancjańskim. Zamykając 22 kwietnia 1418 Sobór Konstancjański Marcin V wydał dekret  
o zakazie apelacji przeciwko papieżowi do soboru, co było równoznaczne z odrzuceniem 
uchwały Soboru w Konstancji o zwierzchnictwie soboru nad papieżem. Do Rzymu przybył 
dopiero po ponad dwu latach (1420). W sprawach wewnętrznokościelnych zabiegał reformę 
Kościoła. Historycy nazywają go „trzecim twórcą państwa kościelnego”. 

Zamyśl się… 
„Post jest owocny, kiedy towarzyszy mu konkretna miłość 
bliźniego, zwłaszcza tego w trudnościach”  
                                                            /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
- Dlaczego blondynka stoi przed 
drzewem ? - Bo czeka na auto-
graf od Kory 

Coś dla ducha… 
„Zatrzymaj się”  

„Mój synu! Zatrzymaj się i wiedz, że Ja jestem Bogiem. Jak inni ludzie szukają pieniędzy i si-
ły, tak ty szukaj spokoju i opanowaniu. Ludzie przemieszczają się z szaloną prędkością. Je-
żeli coś nie jest gotowe w ciągu minuty, pytają: >>Dlaczego to tak długo trwa?<<. Zabiega-
nie jest zabójcą duchowego życia człowieka. Natychmiastowe zadowolenie jest mantrą no-
woczesnego świata. To smutne, ale zaczyna być też mantrą skandowaną w Kościele. Nie-
którzy ludzie chcą, aby do Mojego domu był podłączony duchowy bankomat dla zmotoryzo-
wanych. Spokój i opanowanie są idealnym stylem życia pośród wszelkiego zgiełku świata. 
W spokoju osiągniesz jasność widzenia kłamstwa pośpiechu i gwałtowności. Poświęć czas, 
aby Mnie dobrze poznać i usłyszeć, a zrealizujesz wszystko, do czego zostałeś powołany. 
Twój Pokój, Bóg.”                                                                                            /Andy Cloninger/ 



 


