
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 17.04 Poniedziałek w oktawie Wielkanocy  
800 W 40 r. ślubu Zdzisławy i Stefana Chodakowskich  
1000 + Tadeusza Salamona (17 r. śm.)   
1200 Chrzty: Natan Antoni Galiński, Filip Dziura, Julia Korban, Hanna Słoma, Filip Ślu-
sarczyk 
1600 + Henryka Pędzika (29 r. śm.) zam. syn Henryk z rodziną  
Wtorek 18.04 Wtorek w oktawie Wielkanocy 
1800 1) + Józefa Mazura zam. córka Honorata z mężem i dziećmi  
        2) + Janinę Kowalską zam. rodzina Pobochów i Żaków  
 18301) + Agatę Nosek zam. Matka chrzestna z Jaworzna  
        2) + Irenę Stachurę od uczestników pogrzebu 
Środa 19.04 Środa w oktawie Wielkanocy  
1800 1) W 50 r. ślubu Julianny i Mariana Łysaków zam. dzieci i wnuki  
        2) + Stanisława Jaszczyka od uczestników pogrzebu 
1830 1) + Agatę Nosek zam. Marta Mołas z rodziną  
        2) + Jerzego Grudnia, Stanisława, Anielę, Zdzisława Metryków, Tadeusza Grabow-
skiego zam. rodzina   
Czwartek 20.04 Czwartek w oktawie Wielkanocy 
1800 1) + Józefa, Sławomira Machulskich, Marka Bisagę (1 r. śm.) zam. rodzina  
        2) + Janinę Kowalską zam. pracownicy transportu z Kopalni „Morawica”  
1830 1) + Agatę nosek zam. Renata z mężem i dziećmi  
        2) + Irenę Stachurę od córki Heleny 
Piątek 21.04 Piątek w oktawie Wielkanocy – Nabożeństwo do Bożego Mił. 
1800 + Jana, Genowefę, Zdzisława Brzozów, Jana i Mariannę Sołtysów, Wandę i Piotra 
Pędzików   
1900 + Agatę Nosek od rodziców i koleżanek Weroniki z Kowali  
Sobota 22.04 Sobota w oktawie Wielkanocy 
1800 1) + Janinę, Mariana Pobochów z int. rodziny  
        2) + Agatę Nosek zam. szwagier Krzysztof z rodziną  
1830 1) + Tadeusza Słowińskiego  zam. żona 
        2) + Irenę Stachurę od córki i wnuków 
Niedziela  23.04 Niedziela Miłosierdzia Bożego  
800 Msza Święta za Parafię  
1000 O Boże bł. i opiekę MB dla Aleksandry Bentkowskiej i jej rodziców zam. Matka 
chrzestna z babcią   
1200 Chrzty  
1600 W 60 r. ur. Anny    
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Zmartwychwstanie Pańskie 
16 kwietnia 2017 r. Nr 21 (438) 

 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 10, 34a. 37-43  
                   1 Kor 5, 6b-8 
Ewangelia: J 20, 1-9  
„Pierwszego dnia po szabacie, wcze-
snym rankiem, gdy jeszcze było ciem-
no, Maria Magdalena udała się do 
grobu i zobaczyła kamień odsunięty 
od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra oraz do drugiego 
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła 
do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie 
wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł 
więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do 
grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył 
pierwszy do grobu. A kiedy się nachy-
lił, zobaczył leżące płótna, jednakże 
nie wszedł do środka. Nadszedł potem 
także Szymon Piotr, idący za nim. 
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące płótna oraz chustę, która była 
na Jego głowie, leżącą nie razem  
z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą  
w jednym miejscu. Wtedy wszedł do 
wnętrza także i ów drugi uczeń, który 
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał  
i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma 
powstać z martwych.” 

Kazanie espresso… 
„Święty Serafin z Sarowa twierdził, że największym grzechem jest niewiara w Zmartwych-
wstanie Jezusa. To prawdziwy grzech, który zamyka człowiekowi drogę do wieczności. 
Chociaż samego momentu Zmartwychwstania nikt nie widział, to o fakcie świadczą znaki: 
leżący w pustym grobie całun, zwinięta chusta oraz późniejsze spotkania z Jezusem. 
Dziadek Romana Brandstaettera na okładkach Biblii zapisywał daty śmierci swoich krew-
nych. >>Dlaczego zapisujesz w Biblii imiona umarłych?<< >> Bo jest księgą żywych<< - 
odparł.                                                                                                                /ks. E. Burzyk/ 

 
 

Niech Zmartwychwstały darzy pokojem! 
 
 
 

Extra… 
× 22.04 – Dzień Ziemi  
 



A w parafii… 
▪ W niedzielę 9 kwietnia 2017 roku Pismo Parafialne SANCTUS przeprowadziło w Brzezi-
nach X Konkurs Palm Wielkanocnych. Tym razem kryterium oceny miała być wysokość 
palm. Parafianie nie zawiedli i przygotowali się do konkursu. Ocenianie jury polegało głów-
nie na mierzeniu palm. Ostatecznie głównymi nagrodami zostały docenione: I miejsce - ro-
dzina Baranów z Brzezin: 5,10 m; II miejsce - rodzina Głodków z Brzezin: 4,28 m; III miejsce 
- rodzina Malickich z Brzezin: 2,80 m. Zostało przyznane także wyróżnienie dla rodziny 
Brzozów z Kowali za szczególny artyzm wykonania. Fundatorem nagród było Pismo Para-
fialne SANCTUS. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki. 
▪ Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejsze święto w roku. Zapraszamy 
do uczestnictwa w Eucharystii także jutro.  
▪ Prace przy wystroju świątyni w Brzezinach na Wielkanoc zostały wykonane w całości 
przez parafian. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym: Agacie Kurdek, Ewie Wojcieszyń-
skiej, Ryszardowi Gilowi, Stanisławie Machulskiej, Renacie Giemza, Anecie Łyżwie, Stefa-
nowi Kubickiemu, Wiktorii Wojcieszyńskiej, Krzysztofowi Kubickiemu, Oliwii Mazur, Magda-
lenie Gawior, Jakubowi Gawior, Konradowi Siwkowi, Julii Giemza, ks. Józefowi Knapowi, ks. 
Waldemarowi Wrześniowi oraz Damianowi Zegadło. Symbolika dekoracji świątecznej w ko-
ściele w Brzezinach: Ciemnica - Przybliża trudną naukę na temat cierpienia. W centrum wi-
dzimy ubiczowanego Pana Jezusa, który stoi tyłem do wiernych. Swoim wzrokiem widzi 
jednak sceny ze swego życia, które doświadczył bądź niedługo doświadczy. Są to momenty 
cierpienia, bólu, samotności, upadków, śmierci. Jest świadom trudności, które musi przejść. 
Podsumowują to słowa św. Brata Alberta: "Dopuszcza Pan Bóg złe, ażeby je w dobre prze-
mieniał, niech będzie zawsze uwielbiony." Tabernakulum z Najświętszym Sakramentem 
umieszczone zostało za kratami, na których znajdują się małe świeczki symbolizujące ludzi, 
z którymi współcześnie cierpi Chrystus. Całość dopełniają piękne czerwone róże. Grób 
Pański - Większość dekoracji stanowi skała grobowa znajdująca się w ogrodzie. Jej kolor 
przypomina glinę, ziemię, z której został ulepiony pierwszy człowiek. W skale tej spoczywa 
figura zmarłego Chrystusa, ale także żywy Jezus Eucharystyczny przykryty tiulem. W grocie 
palą się trzy lampki oliwne, by przypomnieć, że ta Ofiara była nie tylko poświęceniem Pana 
Jezusa, ale współcierpieniem całej Trójcy Świętej, którą przecież łączy Miłość. Z grobu 
wręcz wylewają się kwiaty symbolizujące życie. W tle widać wzgórze Golgoty, na którym 
stoją 3 puste krzyże. Pamiętając biblijną scenę ukrzyżowania możemy wywnioskować, że 
wówczas dwie osoby przeszły do radości wiecznej. Tym co odróżniało Chrystusa i Dobrego 
Łotra od trzeciego ukrzyżowanego, była przede wszystkim Miłość. W momencie śmierci to 
ona zainspirowała Dobrego Łotra do żalu za grzechy. "Miłość jest jedynym skarbem, jaki 
możemy gromadzić na tym świecie i zabrać ze sobą na tamten świat." Niech te słowa św. 
Charbela zachęcą do refleksji nad swoim życiem i przybliżą do Boga, który jest Miłością. 
▪ Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. W naszej parafii rozpoczyna się peregrynacja 
Relikwii Krzyża Świętego po rodzinach. Zaczynamy od Brzezin. Przekazywanie Relikwii do 
kolejnych domów ustalone zostaje na godz. 19.30. Niech wizyta prawdziwego Krzyża na-
szego Pana będzie błogosławieństwem.  
▪ Dziękujemy Grzegorzowi Burasowi za przekazanie donic na kwiaty przed kościołem. 

Mamy Biskupa! 
Współpracownik trzech papieży mający doświadczenie Kościoła na misjach – ks. Tadeusz 
Wojda, pochodzący z Kowali, został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim. 
Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosił 12 kwietnia 2017 r. nuncjusz apostolski w Polsce 
abp Salvatore Pennacchio. Święcenia biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjmie w sobotę 10 
czerwca. Tego dnia odbędzie też uroczysty ingres do katedry białostockiej. Mottem posługi 
biskupiej nowego arcybiskupa metropolity białostockiego będą słowa z Ewangelii wg św. 
Marka „Oportet praedicari Evangelium” (potrzeba, aby Ewangelia była głoszona).  
Niech Bóg będzie uwielbiony! Pamiętajmy o modlitwie w intencji nowego Arcybiskupa. 

 

Boży człowiek… - św. Ryszard Pampuri (18 kwietnia) 
Hieronim Filip urodził się 2 sierpnia 1897 r. w Trivolzio. W cza-
sie studiów medycznych odbył służbę wojskową w armii wło-
skiej. Był to okres I wojny światowej. Przerażał go bezsens 
działań wojennych. isał wtedy: "Co za marnowanie ludzkiego 
życia. Tylu rannych, tylu połamanych...". Z wielkim poświęce-
niem pielęgnował rannych. Za tę służbę został odznaczony 
brązowym medalem odwagi. W okresie pobytu w wojsku po-
ważnie chorował. Po ukończeniu studiów i stażu podjął pracę 
jako lekarz. Jego jedynym marzeniem było służyć Chrystusowi, 
pomagając chorym i cierpiącym. Do misjonarki w Egipcie pisał: 
"Módl się, aby pycha, egoizm lub jakakolwiek zła namiętność 
nie zdołała mnie powstrzymać przed tym, aby widzieć zawsze 
w moich chorych cierpiącego Jezusa, Jego pielęgnować i Jego 
pocieszać. Dopóty ta myśl we mnie żyje, jakże piękna i owoc-
na będzie dla mnie praktyka mojego zawodu".Jeszcze w cza-
sie studiów został tercjarzem franciszkańskim, jednak do I za-

konu nie został przyjęty z powodu problemów zdrowotnych. Odmówili mu także jezuici.  
W stanie świeckim żył radami ewangelicznymi. Aktywnie udzielał się w swojej parafii, opie-
kując się młodzieżą i organizując rekolekcje. Przez chorych był bardzo ceniony. Wielu pa-
cjentom pomagał też materialnie. Siły czerpał z codziennej Eucharystii i częstej adoracji. W 
wieku 30 lat, odpowiadając na wewnętrzne przynaglenie, wstąpił do zakonu braci św. Jana 
Bożego - bonifratrów. Przyjął imię Ryszard. Mediolańskie gazety odnotowały, że pacjenci 
żałowali bardzo porzucenia praktyki przez "świętego doktora", jak go nazywano. Ryszard 
jednak również jako zakonnik kontynuował pełną miłosierdzia i cierpliwości posługę lekar-
ską. W 1930 r., mając zaledwie 33 lata, zmarł na gruźlicę. Modlitwa. Boże, Ty pozwoliłeś 
Świętemu Ryszardowi jego lekarską służbę uczynić dziełem miłości, daj nam za jego wsta-
wiennictwem, w służbie chorym i potrzebującym, naśladować jego miłosierdzie.  

Tu es Petrus... 
Antypapież Feliks V, 1439-1449 Amadeusz hrabia Sabaudii, został wybrany papieżem  
w trakcie sporów wokół koncyliaryzmu po uprzednim uznaniu przez sobór w Bazylei za zde-
tronizowanego Eugeniusza IV. Wpływ tego antypapieża był znikomy i malał coraz bardziej; 
w końcu wrócił on do Genewy. Ustąpił w 1449 po śmierci Eugeniusza IV w lutym 1447;  
w zamian za to otrzymał dożywotnią emeryturę i najwyższą rangę w kolegium kardynalskim. 
Zmarł w Genewie 7 listopada 1451. Był ostatnim antypapieżem w historii papiestwa. 

Zamyśl się… 
„Wiara to jest ciągłe szukanie, ciągłe wątpliwości, 
wiara nie oznacza kamiennego spokoju, braku roz-
darcia. W tym także jest podobna do miłości. Nawet 
wiara prosta nie istnieje bez niepokoju”                              

/ks. Jan Twardowski/ 

Uśmiech 
Ksiądz zgubił się w górach, spotyka 
bacę: - Baco, którędy do Zakopane-
go? - A za ile? - Jak to, baco, za ile?! 
Za Bóg zapłać! - A, to niech was Bóg 
prowadzi... 

Coś dla ducha… 
„Naucz się akceptować siebie”  

„Uczyniłem cię doskonałym stworzeniem. Jestem z ciebie bardzo zadowolony. Rani Mnie, 
gdy sam jesteś z siebie niezadowolony. Jeżeli krytykujesz sposób, w jaki cię stworzyłem,  
w konsekwencji będziesz krytyczny w stosunku do Mnie, Stwórcy. Gdybyś wykonał piękny 
mebel dla swojego najlepszego przyjaciela, a przyjaciel wziąłby go do domu i uskarżał się 
na jego kolor i kształt, czy nie raniłoby to twoich uczuć? Tak właśnie czuję się, gdy sam sie-
bie oceniasz negatywnie. Dla Mnie jesteś wspaniały. Tak właśnie Ja cię widzę i chcę, abyś 
tak widział samego siebie. Twój budowniczy, Bóg”                                        /Andy Cloninger/ 

 


