
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 08.05 Dzień Powszedni  
1800 1) W intencji Alicji Baran w 1 r. chrztu o Boże bł. zam. babcia  
        2) + Weronikę, Stanisława Madejów, Mariana Barwinka z int. syna   
1900 1) + Stanisława Stachurę  
        2) + Irenę Stachurę zam. córka Zofia z mężem Lucjanem i dziećmi 
Wtorek 09.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Janinę Lisowską (23 r. śm.) Augustyna, Wincentego, Annę Czwartosów, Marian-
nę, Wojciecha, Stefana, Kazimierę Szałasów  
          2) + Bartosza, Mariannę, Bogusława Dziewięckich, Kazimierę, Stefana Szałasów, 
Rozalię, Tadeusza Domagałów z int. Dziewięckich   
1900 1) + Stanisława Jaszczyka zam. syn Dariusz z rodziną  
        2) + Zdzisława Kutę od rodziny Kruków z Żernik  
Środa 10.05 Dzień Powszedni   
1800  Msza zbiorowa: a) + Stanisława, Magdalenę, Antoniego Kaczorów, Mariannę, Hen-
ryka Młynarczyków, Genowefę, Zdzisława Kutów, Annę Remling; b) + Leszka Pragnące-
go (3 r. śm) zam. syn ; c) + Magdalenę Woźniak; d) Dziękczynna za 10 lat życia w trzeź-
wości; e) + Stanisława Barana z int. rodziny; f) + Annę, Stanisława Kowalskich, Annę, 
Mieczysława Korbanów, Stanisławę, Stanisława Stajniaków z int. rodziny; g) + Zdzisława, 
Stanisława, Franciszka Kutów, Stanisława i Genowefę Sochów, Wiktora Kowalskiego, zm. 
z rodziny Sochów, Ornaków i Kowalskich 
Czwartek 11.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Henryka Wojtysia od pracowników PGO Piekoszów 
        2) + Mariannę, Wincentego, Bedlów zam. Lużyńscy  
1900 1) + Stanisława Frankowicza z int. żony  
        2) + Stanisława Jaszczyka zam. brat Jan z rodziną  
Piątek 12.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Mariana i Czesława Bedlów  
        2) + Stanisława Jaszczyka od koleżanek i kolegów syna Darka ze szpitala z Morawicy   
1900 1) + Eugenię, Annę, Leona Zaleśnych  
        2) + Irenę Stachurę z int. wnuczków z rodzinami  
Sobota 13.05 Dzień Powszedni 
1800 1) W 20 r. ślubu Agnieszki i Krzysztofa o zdrowie i Boże bł. oraz o potrzebne łaski 
dla ich dzieci Ani i Krzysztofa  
        2) + Jana Zygadło zam. Małgorzata i Zbigniew Pękalscy   
2000 + Franciszkę Wincentego Szyszków Franciszkę Jana Frankowiczów, wnuka Tadeusza 
Niedziela  14.05 V Niedziela Wielkanocna 
800 + Stanisława Bedlę zam. rodzina  
1000  + Ryszarda Dąbrowskiego, Janinę, Piotra, Tadeusza Rabiejów  
1200 Chrzest: Emilia Zofia Kot 
1600 Msza Święta za Parafię 
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 IV Niedziela Wielkanocna 
7 maja 2017 r. Nr 24 (441) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 2, 14a. 36-41 / 1 P 2, 20b-25    
Ewangelia: J 10, 1-10 
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto 
nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 
wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem  
i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez 
bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera 
odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła 
on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. 
A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich 
czele, owce zaś postępują za nim, ponie-
waż głos jego znają. Natomiast za obcym 
nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo 
nie znają głosu obcych». Tę przypowieść 
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli 
znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie 
więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bra-
mą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede 
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie 
posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Je-
żeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zba-
wiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwi-
sko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby 
kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po 
to, aby owce miały życie, i miały je w obfito-
ści». 
Kazanie espresso… 

„Szymon Hołownia pisze o guru, idolach, liderach i trenerach, którzy cieszą się takim wzię-
ciem, bo ulepieni są z ludzkich potrzeb. Zamiast krzyczeć i upominać, >>docieplają<< nas, 
poprawiają nasze samopoczucie. 
Jezus - Dobry Pasterz, zawsze stawiał wysokie wymagania, zachęcając do duchowego wy-
siłku i nawrócenia. Przestrzega przed fałszywymi prorokami i nauczycielami. Nazywa ich 
złodziejami i rozbójnikami.  
Zdanie Nietzschego: >>Bóg umarł<<, nie oznaczało, że Boga nie ma. Filozof stwierdził tyl-
ko, że mieszczański świat Europy, którego spoidłem była tradycja chrześcijańska, przestał 
istnieć, albo tylko udaje, że istnieje.”                                                                  /ks. E. Burzyk/ 
 

100 lat od Objawienia Matki Bożej w Fatimie 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy Franciszkę Ma-
licką z Brzezin i Władysława Lużyńskiego z Brzezin, którzy odeszli do domu Ojca. 
Niech odpoczywają w pokoju † 



A w parafii… 
▪ 3 maja w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nasza parafia otrzymała 
kolejnego patrona – Świętego Floriana. Jego relikwie zostały wprowadzone przez Ks. To-
masza Kamińskiego, kapelana Straży Pożarnej w Warszawie na mszy św. o godz. 10.00. 
Są one umieszczone w relikwiarzu ufundowanym przez strażaków z OSP z Brzezin, Nidy  
i Kowali. Święty Florian oddał swe życie za Chrystusa 4 maja 304 roku. Jako prawdziwy 
chrześcijanin zaświadczył o swej wierze. A my, czy potrafilibyśmy dziś narazić się na cier-
pienie w obronie Chrystusa? Może łatwiej zataić prawdę i żyć ułudą wiary. Bierzmy za przy-
kład świętego Floriana i starajmy się mu, choć w małej części, dorównać. Niech Jego wsta-
wiennictwo ustrzeże nas od klęsk żywiołów w życiu doczesnym i od męki w ogniu piekiel-
nym. Prośmy go o przezwyciężenie lęku i zaufanie Zmartwychwstałemu Jezusowi. 
▪ Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych w kościele po mszy św. o godz. 
18.00 oraz przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych. Niech słowa Litanii Loretańskiej co-
dziennie rozbrzmiewają z naszych ust. 
▪ Zachęcamy do zapisywania się na wspólny wyjazd 10 czerwca do Białegostoku na świę-
cenia biskupie oraz ingres ks. abp Tadeusza Wojdy. Na końcu kościoła są dostępne karty, 
które można zabrać do domu, by napisać na nich wspomnienia bądź życzenia dedykowane 
ks. abp Tadeuszowi Wojdzie. Po zebraniu wszystkich zostaną one oprawione w jedną księ-
gę i przekazane naszemu rodakowi z okazji święceń biskupich. Pamiętajmy też o modlitwie 
za ks. abp Tadeusza Wojdę. 
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza. 
▪ W środę o 18.00 zapraszamy na Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,  
a w sobotę 13 maja o godz. 20.00 na pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Przy-
pominamy, że w tym roku mija dokładnie 100 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie. 
▪ Dziś pierwsza adoracyjna niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych. W kaplicy 
św. Józefa, po mszy św. o 10.00 spotkanie zelatorów. 
▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Kowali i Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny zaprasza na Jubileusz 
65 lecia OSP Kowala. Uroczystość odbędzie się 13 maja od godz. 15.30 na placu remizy  
w Kowali. Po mszy św. i defiladzie strażackiej zapraszamy na gorącą grochówkę i inne 
atrakcje. 

Z Watykańskiej ziemi… 
Ojciec Święty wyznał, że podczas obiadu z młodymi uczestnikami Światowych Dni Młodzie-
ży w Krakowie jeden z nich zapytał go, co powinien powiedzieć swojemu niewierzącemu 
przyjacielowi. Papież odpowiedział: „To dobre pytanie! Wszyscy znamy ludzi, którzy oddalili 
się od Kościoła: co powinniśmy im powiedzieć? I odpowiedziałem mu: «Słuchaj, ostatnią 
rzeczą, którą musisz zrobić, to mówienie! Zacznij czynić, on to zobaczy i postawi tobie pyta-
nie, a wówczas ty odpowiesz». Ewangelizowanie jest tym dawaniem świadectwa: żyję w ten 
sposób, ponieważ wierzę w Jezusa Chrystusa; budzę w tobie ciekawość pytania: «dlaczego 
robisz takie rzeczy?», ponieważ wierzę w Jezusa Chrystusa i głoszę Jezusa Chrystusa i to 
nie tylko słowem - choć trzeba Go głosić słowem - ale i swoim życiem" /papież Franciszek/ 

Znalezione… 
„Głowa nie jest dostosowana do umierania. Ona jest pełna optymizmu, człowiek sobie nie 
zdaje sprawy. O tym, że umierałem, dowiedziałem się później, ale w tym swoim nieprzytom-
nym bycie nie miałem takiej świadomości. Myślałem pozytywnie. Było tam coś pomarań-
czowego, coś czarnego, szedłem, cofałem się, jak już się cofnąłem, usłyszałem: „Będzie 
żył”. Pomyślałem: piękna wiadomość. Nie cierpiałem, czułem tylko chłód, jakby ktoś odrobi-
nę przekręcił klimatyzację i rześkość stała się tak intensywna, że zaczęła odrobinę doku-
czać. Poczułem, że zanurzam się w jakiejś nowej formie bycia. Że w zasadzie nic nie wiem 
o świecie. Wielką krzywdę robią sobie ludzie, którzy ironizują na temat Boga, religii, du-
chownych – oni osłabiają społeczeństwo, to niedobra maniera. Kapłanom trzeba pomagać 
w ich pracy, to są robotnicy Boga.”                                                     /Aleksander Gudzowaty/     

Boży człowiek… - św. Jerzy Preca (9 maja) 
Jerzy Preca urodził się w roku 1880 w Valletcie na Malcie w wielo-
dzietnej rodzinie. Już jako kleryk (w latach 1905-1906) organizował 
spotkania formacyjne dla młodzieży. W rok po święceniach kapłań-
skich w 1907 r. założył Towarzystwo Nauki Chrześcijańskiej dla mło-
dych ludzi świeckich, którym po odpowiedniej formacji ascetyczno-
teologicznej powierzał prowadzenie katechezy dzieci i dorosłych. Po-
za Maltą jest dziś ono obecne w Australii, Anglii, Albanii, Kenii, Suda-
nie i Peru. Organizację tę z czasem zaczęto nazywać "museum". Do 
tej nazwy ks. Preca ułożył łaciński akrostych, który stał się hasłem 
Towarzystwa: Magister utinam sequatur Evangelium universus mun-
dus - "Panie, spraw, aby cały świat podążał za Ewangelią". W 1910 r. 
powstała żeńska gałąź Towarzystwa. Po przezwyciężeniu początko-

wych przeszkód i trudności, 12 kwietnia 1932 r. Towarzystwo zostało erygowane kanonicz-
nie. Ks. Preca trudne sprawy swego posługiwania zawierzał opiece Najświętszej Maryi Pan-
ny. 21 lipca 1918 r. wstąpił do Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego i przyjął imię Franciszek. 
W roku 1957 członkom założonego przez siebie Towarzystwa zaproponował do prywatnego 
odmawiania 5 nowych tajemnic różańcowych, które nazwał "tajemnicami światła". W 2002 r. 
tę nazwę i niemal niezmienione tematy tajemnic przejął św. Jan Paweł II, wprowadzając je w 
całym Kościele listem apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Ks. Preca zmarł w opinii świę-
tości w Santa Venera na Malcie 26 lipca 1962 r. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennic-
two św. Jerzego prosimy daj nam zakochać się w głoszeniu Ewangelii wszystkim ludziom.  

Tu es Petrus... 
209. Pius II (19.VIII.1458-14.VIII.1464) Enea Silvio de Piccolomini, ur. w 1405 k. Sieny, 
sławny jako poeta, brał udział jako sekretarz kardynała Domenico Capranica w obradach 
Soboru w Bazylei i od 1439 na służbie u Feliksa V, którego Sobór Bazylejski po detronizacji 
Eugeniusza IV wybrał na antypapieża. Od 1442 działał na rzecz uznania Eugeniusza.  
W 1445 przyjął święcenia kapłańskie. W 1447 został biskupem Triestu, w 1449 ponadto 
Sieny, w 1456 zaś kardynałem. Po przyjęciu święceń kapłańskich porzucił dawny styl życia, 
prezentując się jako kapłan i biskup. Wybrany papieżem 19 sierpnia 1458 po bardzo burzli-
wym konklawe. W jego programie zawarta jest deklaracja o walce przeciw Turkom i o re-
formie Kościoła, co uważał za swoje główne zadanie. Pius II w r. 1460 potępił koncyliaryzm. 
Znaczące były starania papieża o reformę; zamierzał odnowić Kościół i Kurię, jednak sam 
uległ nepotyzmowi, mianując licznych krewnych kardynałami. Zmarł w Ankonie, ale pocho-
wano go w Rzymie. 
 

Zamyśl się… 
"To, co jest ryzykowne, trudne, wy-
daje mi się warte zachodu".          
                             /Marek Kamiński/ 

Uśmiech 
Jasio idąc z mamą (blondynką!) zauważa kota i pyta:  
- Mamo! Czy to kot, czy kotka? - Kot. Nie widzisz, że 
ma wąsy? 

Coś dla ducha… 
„Tu i teraz” 

Mój synu! Nie ugrzęzłem w czasach prehistorycznych. Nie chodzę przepasany suknem jak 
pasterze w bożonarodzeniowych jasełkach. Ten okres w Piśmie Świętym jest ważny, ina-
czej nigdy nie zainspirowałbym jego spisania. Jestem Bogiem przeszłości, teraźniejszości  
i wieczności. Nie jestem żadną sensacją dnia, ale znam nadchodzące wydarzenia. Dlatego 
nie myśl o Mnie tak jak pewien starszy pan, który przeraźliwie boi się szybkiej jazdy nowo-
czesnym samochodem. Musisz dostrzec Mnie w swoim dzisiejszym świecie. Znam wszyst-
ko, czego doświadczasz, i jestem z tobą tu i teraz. Poznaj i przyjmij Mnie takiego, jaki by-
łem, jaki jestem i jaki będę. Nowoczesny, Bóg.                                              /Andy Cloninger/ 

 


