
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 10.04 Poniedziałek Wielkiego Tygodnia  
1800 1) + Jana Zygadło  
        2) + Edwarda Zawadzkiego (r. śm.)  
1830 1) + Kazimierę, Józefa Prokopów  (r. śm) 
        2) + Janinę Kowalską zam. syn Zbigniew z żoną i dziećmi   
Wtorek 11.04 Wtorek Wielkiego Tygodnia  
1800 1) + Bogdana Drzewicza (7 r. śm), Franciszkę, Juliana Zielińskich, Katarzynę i Jana 
Drzewiczów  
2) + Agatę Nosek zam. szwagier Marek z rodziną  
1830 1) + Danutę Piotrowską, Tadeusza Szczepańskiego Genowefę i Mieczysława Litwi-
nów  
        2) + Zdzisława Kutę zam. koledzy z pracy  
Środa 12.04 Środa Wielkiego Tygodnia   
1800 1) Msza zbiorowa: a) W 1 r. ur. Igora Bentkowskiego o zdrowie i Boże bł / b) + Je-
rzego Grudnia zam. syn z żoną i dziećmi  / c) + Jadwigę Woźniak zam. koleżanki / d) + 
Józefa, Helenę, Tadeusza, Wandę Żuchowskich, Władysława i Mariannę Domagała zam. 
rodzina / e) o Boże błogosł. w rodzinie i wyzwolenie z nałogu 
2) w pewnej intencji 
Czwartek 13.04 Wielki Czwartek   
1800 1) O zdrowie i Boże bł. dla ks. proboszcza Józefa i ks. wikariusza Waldemara i Ojca 
Jakuba 
   2) + Franciszkę Jana, Tadeusza Frankowiczów, Wincentego Zygadło, Mariannę Skarbek  
Piątek 14.04 Wielki Piątek Męki Pańskiej  
1600 Liturgia Wielkiego Piątku 
Sobota 15.04 Wigilia Paschalna 
1930 1) + Romana Sabata (r. śm.) z int. rodziny 
        2) O Boże bł. i potrzebne łaski dla Jakuba Nowaka w 2 r. ur. zam. dziadkowie  
Niedziela  16.04 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
600 Msza Święta za parafię  
800 + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietrzczyka z int. rodziny  
1000 + Józefa Plewę, Andrzeja, Katarzynę, Andrzeja, Henryka Golów zam. Plewowa 
1200 + Karola (ur.)  i Sebastiana Tetelewskich  
1600 + Edwarda Brzozę z int. wnuczki Katarzyny  
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Niedziela Palmowa 
9 kwietnia 2017 r. Nr 20 (437) 

 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:        Iz 50, 4-7 / Flp 2, 6-11 
Ewangelia:     Mt 26, 14 – 27, 66  
Procesja z palmami:  Mt 21,1-11 
„Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przy-
szli do Betfage na Górze Oliwnej, 
wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, 
mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest 
przed wami, a zaraz znajdziecie 
uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. 
Odwiążcie je i przyprowadźcie do 
Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, 
powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz 
je odeśle”». A stało się to, żeby się 
spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie 
Córze Syjonu: Oto Król twój przycho-
dzi do ciebie łagodny, siedzący na 
osiołku, źrebięciu oślicy». Uczniowie 
poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. 
Przyprowadzili oślicę i źrebię i położy-
li na nie swe płaszcze, a On usiadł na 
nich. Tłum zaś ogromny słał swe 
płaszcze na drodze, a inni obcinali 

gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały 
głośno: «Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! 
Hosanna na wysokościach!» Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pyta-
no: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».” 
Kazanie espresso… 
„W >>Mszy za miasto Arras<< Albert przekonuje Dawida, biskupa Utrechta, że trzeba ko-
chać ludzi, którymi się rządzi. >>Nie o to idzie, aby byli kochani, ale o to, aby się dobrze 
czuli! Cóż z tego, że ich kochasz, jeśli im źle?<< -odpowiada Dawid. 
Ludzie, którzy wiwatowali na cześć Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, wołali: >>Hosan-
na<<, czyli zbawże<<. Było to niecierpliwe naleganie, domaganie się działania, pokonania 
okupanta. Kiedy nic się nie wydarzyło, zażądali ukrzyżowania Jezusa. 
Ojciec Timothy Radcliffe postuluje, by oczyścić swoją wiarę i uwolnić się od fałszywych oraz 
intensywnych wyobrażeń o Bogu jako >>Dyrektorze Szkoły w Niebie, Prezesie Wszech-
świata czy naszej Ostatecznej Polisie Ubezpieczeniowej<<.”                           /ks. E. Burzyk/ 

 
 

Tyś nasz Pan, Bóg i Król 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy Edwarda Mosz-
czyńskiego z Kielc, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 11.04 - Dzień Radia 



A w parafii… 
▪ Dziś Niedziela Palmowa. Na mszach świętych czytana jest Męka Pańska i święcone są 
palmy wielkanocne. Na mszy świętej o godz. 10.00 odbędzie się X Konkurs Palm. 
▪ 28 marca młodzież spotkała się na "Herbacie z aureolą" z bł. Małgorzatą Szewczyk.  
▪ Już po raz drugi 2 kwietnia w parafii Brzeziny zostało zorganizowane Ognisko Papieskie. 
Poprzedziła je msza święta i część artystyczna przygotowana przez ZS w Brzezinach. 
▪ 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, 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 Miło-
sierdzia, później Droga Krzyżowa, następnie Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia  
i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu, o godz. 20.00 czuwanie przy Grobie prowadzi scho-
la, tego dnia czuwanie w kościele do godz. 24.00; Wielka Sobota od rana czuwanie, msza 
święta o godz. 19.30, rozpoczynamy Nowenną do Bożego Miłosierdzia, później poświęcenie 
ognia i wody oraz eucharystia, prosimy zabrać ze sobą świece, czuwanie przy Grobie Pana 
Jezusa przez całą noc do rezurekcji.  
▪ Prosimy Koła Różańcowe o podjęcie godzinnego czuwania w kościele - Wielki Piątek od 
godz. 19.00 Koło z Kowali (C. Rozpary); Wielka Sobota od godz. 12.00 Koło św. Maksymi-
liana Kolbe z Kowali, godz. 13.00 Koło bł. Karoliny Kózkówny z Nidy, godz. 14.00 Koło bł. 
Bronisławy z Nidy, godz. 15.00 Koło św. Charbela z Nidy, 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 
▪ Zapraszamy do uczestnictwa w Niedzielę Zmartwychwstania w rezurekcji o godz. 6.00. 
Prosimy o zaangażowanie się w procesję poprzez zabranie sztandarów i obrazów. 
▪ W środę o 18.00 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
▪ Przygotowanie przed chrztem po Liturgii Wielkiego Czwartku 
▪ Do chorych księża udadzą się w Wielki Wtorek od godz. 9.00. 

Pamięci S. Anny Józefy Pietrzyk 
Anna urodziła się 25 stycznia 1918 r. w Bilczy, parafia Brzeziny. Pochodziła z rolniczej i wie-
lodzietnej rodziny Michała Pietszczyka i Marianny z Gilów, którzy dwóch synów i siedem có-
rek wychowali w duchu głębokiej religijności i patriotyzmu. Józefa jako dorastająca dziew-
czyna należała do Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej, działającej przy parafii, a w maju 
1938 roku wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej. Praca w Kuchni Młodzie-
żowej w Kielcach, była pierwszym zajęciem młodej postulantki. Po rocznym pobycie w Kiel-
cach przyjechała do Nowego Miasta n. Pilicą, gdzie odbyła nowicjat, przyjmując imię zakon-
ne s. Anny od Niepokalanego Serca Maryi. Pierwsze śluby złożyła w Uroczystość Chrystusa 
Króla tj. 27 października 1940 roku, a śluby wieczyste w roku 1945. Na pierwszą placówkę 
po nowicjacie wyjechała do Pionek i pracowała w kuchni dla biednych, którą podczas oku-
pacji zorganizowała kościelna „Caritas”. Po wojnie podjęła pracę w Bursie dla dziewcząt  
w Radomiu, przy ul. Trawnej. Następnie wyjechała do Wsoli, gdzie od 1952 r. pracowała  
w kuchni Domu Starców, aż do upaństwowienia tej placówki w 1956 r. Potem przyjechała do 
Warszawy i na plebani przygotowywała posiłki dla księży pracujących w parafii św. Floriana 
na Pradze. Po dwóch latach wyjechała do Radomia do Domu Dziecka przy ul. Staromiej-
skiej. Tam przez 20 lat gotowała obiady i całodzienne posiłki dla dzieci oraz personelu.  
W 1978 r. s. Anna wyjechała do Krakowa, gdzie w klasztorze Zakonu Braci Mniejszych przy 
ul. Reformackiej zarządzała pracą w kuchni. Po zamknięciu placówki Zgromadzenia w Kra-
kowie w 1998 r. przyjechała do Nowego Miasta n. Pilicą i zamieszkała w domu generalnym 
Zgromadzenia. Siostra Anna odeszła do życia wiecznego w dniu 1 kwietnia 2017 r. w wieku 
99 lat i w 77 roku życia zakonnego. Niech odpoczywa w pokoju. 

Boży człowiek… - św. Hermenegild (13 kwietnia) 
Po śmierci Liuwy panem całego państwa Wizygotów zachodnich 
został Leowigild (573). Z pierwszego małżeństwa Leowigild miał 
dwóch synów: św. Hermenegilda i Rekareda. Po śmierci pierw-
szej żony Leowigild pojął za żonę Goswinatę, która namówiła 
króla do przyjęcia arianizmu. Dla sprawniejszych rządów Leowi-
gild oddał Hermenegildowi w zarząd Hiszpanię, a sam pozostał 
w Galii. Królewicz w tym czasie ożenił się i miał syna. Zamiesz-
kał w Sewilli. Oboje z żoną nie tylko nie przeszli na arianizm, ale 
ze wszystkich sił popierali Kościół katolicki. To stało się przyczy-
ną konfliktu z ojcem. Leowigild wydał dekret, nakazujący wszyst-
kim poddanym przejście na arianizm (580). Doszło do wojny 
domowej, która dla Hermenegilda skończyła się klęską. Po 
dwóch latach wojny Hermenegild usiłował ratować się ucieczką 
do Kordoby. Ojciec zdobył miasto i skazał syna na wygnanie do 
Walencji. Hermenegild nie czuł się tam jednak bezpieczny i usi-

łował uciec. Został wszakże pochwycony i uwięziony w Tarragonie. Tu ojciec usiłował 
wszelkimi sposobami nakłonić syna do odstępstwa od wiary: obietnicami, groźbami, a nawet 
męką. W roku 586 posłał król do syna, do więzienia, ariańskiego biskupa z Komunią wielka-
nocną. Jej przyjęcie Leowigild traktował jako znak pogodzenia się z losem i przyjęcia ariani-
zmu. Kiedy zaś Hermenegild stanowczo odmówił, w sam dzień Wielkanocy został zamor-
dowany. Modlitwa. Boże, któryś świętego Hermenegilda, nauczył przekładać koronę nie-
bieską nad ziemską, spraw, pokornie prosimy, abyśmy za jego przykładem ziemskimi dob-
rami gardząc, o wieczne się starali. Amen. 

Tu es Petrus... 
206.  Eugeniusz IV (3.III.1431-23.II.1447) Gabriel Condulmer, bratanek Grzegorza XII, ur. 
ok. 1383 w Wenecji, wstąpił do zakonu augustianów, został w 1407 biskupem Sieny,  
a w 1408 kardynałem-prezbiterem. Był człowiekiem o wielkich zdolnościach i miał zaledwie 
48 lat, kiedy objął urząd papieża. Już w dzień po wyborze zatwierdził, mianowanego przez 
poprzednika, Marcina V, przewodniczącego Soboru w Bazylei, który to sobór otwarty został 
w lipcu 1431. Ale już w listopadzie rozwiązał papież ów sobór i zwołał nowy sobór do Bolo-
nii, gdzie miał się zebrać po 18 miesiącach. Do otwartego rozłamu z papieżem doszło  
w kwestii ponownego zjednoczenia z Kościołem Wschodu w r. 1437. Eugeniusz IV przyczy-
nił się do zawarcia unii z Grekami. Obciąża go natomiast jego chwiejne stanowisko wobec 
koncyliaryzmu. JEGO PORTRET WISI W BRZEZIŃSKIM KOŚCIELE. 

Zamyśl się… 
„Co naprawdę mnie interesu-
je, to czy Bóg miał jakikolwiek 
wybór przy tworzeniu świata”  
                       /Albert Einstein/ 

Uśmiech 
W podstawówce na korytarzu postawili 2 beczki: z wodą  
i bimbrem i postawiono między nimi barana. Zapytano 
dzieci, którą beczkę wybierze. Dzieci jednogłośnie odpo-
wiedziały, że wodę. A dlaczego? Bo to baran… 

Coś dla ducha… 
„Nie bój się podejmować decyzji”  

„Mój synu! Nie bądź sparaliżowany przez duchowe niezdecydowanie. Ile w życiu jest modli-
twy, tyle też i jej owoców. Jezus spędzał czas w samotności ze Mną, ale także podjął kilka 
bardzo trudnych decyzji w nieoczekiwanych sytuacjach, na oczach tłumu. Wiedział, że ma 
Moje wsparcie, więc był zdecydowany. Oczekuję od ciebie modlitwy, abyś dokonał dobrego 
wyboru, ale nie chcę, abyś obawiał się podejmować trudne i szybkie decyzje. Jeżeli pra-
gniesz podążać za wskazówkami, które Ja ci daję, nie musisz być płochliwy w podejmowa-
niu decyzji. Szukaj Mnie w modlitwie, Eucharystii i Piśmie Świętym. Bądź silny!”  

/Andy Cloninger/ 
 


