
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 09.04 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
800   1) + Józefa Linka (2 r. śm.) i zm. z rodziny Linków i Machulskich 
       2) + Zdzisława Wosia od szwagra Lolka z rodziną 
1200  + Władysława, Mariannę, Jana Wiejasów 
1800  1) + Apolonię (r. śm.) Wincentego, Mariannę, Władysława Zychowiczów i zm. z ro-
dziny Zychowiczów i Pędzików i Mateusza Marciniewskiego 
         2) + Mariannę Cudzik od uczestników pogrzebu   
Wtorek 10.04 Dzień Powszedni  
1800  1) + Stefanię, Stanisława, Marka Łobodów, Mieczysława Lużyńskiego z int. Doroty  
         2) + Zofię Gawęcką od Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników SP w Brzezinach  
1830  1) + Anielę, Jana Czwartoszów, Władysławę, Stefana Wojcieszyńskich, Sabinę zam. 
Krystyna i Marian  
         2) + Edwarda Rutkiewicza zam. rodzina Jarząbów 
Środa 11.04  Dzień Powszedni 
1800   1) + Edwarda Zawadzkiego (r. śm.) zam. córka z rodziną; 2) + Mariana Piotrowskie-
go i Ryszarda Barana; 3) + Genowefę (r. śm.), Bolesława, Czesława, Stanisława Lużyń-
skich, Władysława i Stanisława Krążków; 4) + Mariannę, Władysława i Edwarda Machul-
skich, Krystynę Woś, Antoniego i Mariannę Materek; 5) + Stefana i Stefanię Węgrzy-
nów;6) Z okazji 23 r. ślubu Bożeny i Grzegorza Michta z prośbą o opiekę dla całej rodziny    
Czwartek 12.04 Dzień Powszedni 
1800  1) + Józefa i Kazimierę Prokopów (r. śm.) 
        2) + Mariannę Rozborską od uczestników pogrzebu   
1830  1) + Kazimierę Wolszczak, Stanisława, Juliana Stachurę 
        2) + Mariannę Brzozę zam. syn Julian z rodziną  
Piątek 13.04 Dzień Powszedni 
1800  1) + Romana Sabata (r. śm.) z int. rodziny  
        2) + Mariannę Cudzik zam. syn Stanisław z rodziną 
1830  1) + Danutę Stachurę zam. mąż i córka z rodziną  
        2) + Edwarda Rutkiewicza zam. pracownicy piekarni 

Sobota 14.04 Dzień Powszedni 
1800  Do Matki Bożej o Boże bł. w życiu w 30 r. ślubu Marioli i Jacka Purgałów z int. ro-
dziców, dzieci i wnuków 
1830  + Tadeusza Salamona (r. śm.) i zm z rodz. Salamonów i Węgrzynów 
Niedziela 15.04 Trzecia Niedziela Wielkanocna 
800  + Karola i Sebastiana Tetelewskich  
1000  W 31 r. ślubu Doroty i Janusza  
1200  Msza Święta za Parafię 
1600 + Feliksa-Jerzego Władyszewskiego (15 r. śm.) 

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
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 Niedziela Miłosierdzia Bożego 
8 kwietnia r. Nr 19 (489) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Dz 4, 32-35 / 1 J 5, 1-6 
Ewangelia: J 20, 19-31 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Po-
kój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do 
nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam». Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grze-
chy, są im odpuszczone, a którym zatrzy-
macie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, je-
den z Dwunastu, zwany Didymos, nie był 
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni 
więc uczniowie mówili do niego: «Widzieli-
śmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na 
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ  
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ,  

i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie 
Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były 
zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: 
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan 
mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogo-
sławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano  
w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że 
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 
Kazanie espresso… 
„Tomaszowi zabrakło dobrej woli. Nie liczyły się świadectwa nawet tak wartościowych ludzi 
jak Matka Jezusa, Jan… 
Łaska nie otworzy drzwi serca zatrzaśniętych przez brak dobrej woli.  
Brak dobrej woli uniemożliwia realizację wielu cennych dzieł na ziemi.”          /ks. E. Staniek/ 
 

W ufności żyć dla Pana 
na wzór Błogosławionych Męczenników 

 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariannę Cu-
dzik z Brzezin, Zdzisława Wosia z Brzezin, Zdzisława Frankowicza z Brzezin, 
Mieczysława Piotrowskiego z Kowali, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpo-
czywają w pokoju † 



 

A w parafii… 
▪ Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Przypominamy, że o godz. 15.00 jest Godzina Miło-
sierdzia w trakcie, której szczególnie udzielane są łaski. Zachęcamy do stałego odmawiania 
Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz uczestnictwa w Nabożeństwie w naszej parafii w trzeci 
piątek miesiąca. 
▪ Dziś w naszej parafii franciszkanie z Krakowa wprowadzają relikwie błogosławionych mę-
czenników z Pariacoto. Niech nowi Patronowie wypraszają nam potrzebne łaski. Za ich 
wstawiennictwem módlmy się szczególnie o pokój na świecie i za ofiary terroryzmu. 
▪ Dziś po mszach świętych Parafialny Zespół Caritas im. bł. Bernardyny Jabłońskiej rozpro-
wadza papieskie kremówki. Minimalny koszt to 4 zł. Zebrane pieniądze zostaną przezna-
czone na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich. 
▪ Od początku kwietnia msze święte popołudniowe w dni powszednie odprawiane są w cza-
sie letnim o godz. 18.00 i 18.30 (ew. 19.00 w przypadku nabożeństw stałych). 
▪ Dziś na szlak peregrynacji wracają Relikwie Krzyża Świętego. Prosimy, aby przyjęły go ko-
lejno rodziny z Brzezin z ul. Nidziańskiej (blok), Sarniej, Przemysłowej, Bajkowej, Perłowej, 
Nad Zalewem i Kolejowej. Przypominamy, że przekazanie Relikwii z domu do domu odbywa 
się o godz. 19.30. Szczegółowa propozycja programu Nawiedzenia znajduje się w przeka-
zywanych materiałach. Relikwiarium ustawiamy w domu na stole przykrytym białym obru-
sem w pomieszczeniu, w którym będzie mogła się modlić cała rodzina. Obok Relikwii zapa-
lamy dwie świece (lub jedną). W Krzyżu nasza nadzieja! 
▪ 9 kwietnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego, msze święte o 8.00, 12.00 i 18.00. Za-
chęcamy do rozpoczęcia tego dnia duchowej adopcji dziecka nienarodzonego. 
▪ Parafialny Zespół Caritas informuje, że w dniu 13.04.2018 (piątek) w godzinach 17.00-
20.00 zostanie wydana kolejna tura żywności. Osoby zakwalifikowane proszone są o przy-
bycie w wyznaczonym terminie i zabranie ze sobą numerów identyfikacyjnych. 
▪ Zapraszamy osoby powyżej 70 roku życia na Dzień Seniora, który odbędzie się 
21.04.2018 o godz. 16.00 w Świetlicy przy fontannie. Przewidziany program artystyczny, 
wspólne śpiewanie i poczęstunek. Zapisy w zakrystii, wstęp bezpłatny  
▪ Składamy podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczysto-
ści Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękujemy dekoratorom, strażakom, chórowi oraz 
wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do procesji niosąc sztandary, feretrony i różaniec. 
▪ Dziękujemy za złożenie ofiar: na Bilet dla Brata w ramach ŚDM Panama 830 zł, na Grób 
Pański w Jerozolimie (przy ucałowaniu Krzyża) – 1200 zł, na KUL (w Poniedziałek Wielka-
nocny) – 2200 zł. Niech Pan Bóg wynagrodzi hojność. 
▪ 2 kwietnia 2018 r. przy Świetlicy Wiejskiej odbyło się Ognisko Papieskie zorganizowane 
przez Parafialny Zespół Caritas. Wzięło w nim udział ok. 60 osób. Spotkanie rozpoczęła 
pieśń „Liczę na Ciebie Ojcze”. Później nastąpił czas na smażenie kiełbasek i śpiew piose-
nek lubianych przez Jana Pawła II. Druga część odbyła się w budynku świetlicy, gdzie na 
wszystkich czekały smaczne kremówki. Tam zebrani obejrzeli krótki dokument przybliżający 
postać polskiego papieża oczami abpa Konrada Krajewskiego. Później był czas na wspo-
mnienie związane z Janem Pawłem II zakończone odmówieniem litanii ku czci patrona. 
Spotkanie zakończyło się przy ognisku wspólną modlitwą apelową poprowadzoną przez ks. 
proboszcza Józefa Knapa. Dziękujemy serdecznie organizatorom, scholii parafialnej,  
p. Damianowi Woźniakowi za ufundowanie kiełbasy oraz p. Paulinie Pietryce. 
▪ W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Biblijny 
▪ Zapraszamy w środę na Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
▪ 28 kwietnia w Sanktuarium w Łagiewnikach odbędzie się beatyfikacja pielęgniarki Hanny 
Chrzanowskiej. Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę na tą uroczystość. Zapisy w zakrystii 
▪ Trwają prace przy wykonaniu kolejnych tabliczek na Mur Pamięci Ofiar Wojen na naszym 
cmentarzu. Zachęcamy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o osobach z terenu 
dawnej parafii Brzeziny, którzy zginęli w czasie zawieruch wojennych i nie mają swojego 
grobu o zgłaszanie takich informacji do Damiana Zegadło. 

Boży człowiek… - św. Hermenegild (13 kwietnia) 
Dla sprawniejszych rządów Leowigild, król Wizygotów, oddał Her-
menegildowi w zarząd Hiszpanię, a sam pozostał w Galii. Królewicz 
w tym czasie ożenił się i miał syna. Zamieszkał w Sewilli. Oboje  
z żoną nie tylko nie przeszli na arianizm, ale ze wszystkich sił popie-
rali Kościół katolicki. To stało się przyczyną konfliktu z ojcem. Leo-
wigild wydał dekret, nakazujący wszystkim 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 sy-
na na wygnanie do Walencji. W roku 586 posłał król do syna, do 
więzienia, ariańskiego biskupa z Komunią wielkanocną. Jej przyję-
cie Leowigild traktował jako znak pogodzenia się z losem i przyjęcia 
arianizmu. Kiedy zaś Hermenegild odmówił, w sam dzień Wielkano-
cy został zamordowany. Modlitwa. Obdarz nas Panie pokojem. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ W wieczności jest miejsc wiele, jak zapewnił nas Jezus, ale jak się tam dostać? 
W końcu Kapłani Izraela chcieli żyć zgodnie z literą prawa objawionego przez Boga, 
ale coś zatracili po drodze, ich czyny zagubiły się w zasadach. Jezus nie podawał ich 
życia za wzór, ale jednego łotra który wisiał obok niego, a powiedzmy uczciwie za 
byle co nie krzyżowali Rzymianie, uzyskał łaskę Zbawienia za jedno zdanie. Tu może 
przytoczę jeszcze historię którą, opowiedział kiedyś Marcin Różalski, że prosił  
o pomoc charytatywną różne osoby i od biznesmena który w weekend potrafił wydać 
10 tys. zł na imprezie ten dał mu 20 zł a poszedł do znajomego gangstera ten zapłacił 
za całego tira z żywnością. Właśnie który z nich jest bliższy zbawieniu? 
- /o. A. Matras SJ/ Tego nie wiem, Zbawia Pan Bóg, W ciągu tego cyklu dużo mówiliśmy  
o intencjomotywacji, szukaniu Pana Boga we wszystkich rzeczach sytuacjach, i to jest jakiś 
sposób na nasze Chrześcijaństwo. Wydaje mi się, że najważniejszą postawą jest uznanie 
tego, że jestem słaby grzeszny, że mam problem z Panem Bogiem, z innymi ludźmi ale 
jednocześnie wiem, że Pan Bóg mimo to mnie kocha, zależy mu na mnie, bo mam tego 
dowód w tym, że dał mi swoje jedyne ukochane dziecko. Bo odpowiedzią Pana Boga na 
mój grzech jest miłość, krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. I jedyne co mogę zrobić, to dać 
się pokochać Panu Bogu nic mu nie muszę udowadniać. Bo on i tak mnie kocha. 

Zamyśl się… 
„Obojętność jest naj-
większą zarazą naszych 
czasów.”  
   /Św. Maksymilian Kolbe/ 

Uśmiech 
„Na lekcji religii ksiądz mówi do dzieci: - Narysujcie dzieci 
aniołka. Wszyscy rysują aniołki z dwoma skrzydełkami, a Jasio 
z trzema. - Jasiu, widziałeś aniołka z trzema skrzydełkami? - 
pyta ksiądz. - A ksiądz widział z dwoma?” 

Coś dla ducha… 
„Bestia materializmu” 

Dlaczego ludzie wciąż lokują swoje nadzieje w rzeczach? Przeskakują z zakupu na zakup, 
czując się czasowo usatysfakcjonowani przez nową rzecz, którą posiadają. Ale materializm 
jest bestią o niezaspokojonym apetycie i żyje wewnątrz ludzi. Materialista, z nędznym ży-
ciem i starym autem dostawczym, w swoim żądnym posiadania sercu czuje, że gdyby tylko 
miał wystarczająco dużo pieniędzy lub możliwości kredytu, aby móc kupić elegancki, spor-
towy samochód, byłby szczęśliwy. To pragnienie pożera jego serce i wpuszcza go w długi  
i przepracowanie. Kiedy jednak spełni swoje marzenie, okazuje się, że poza sposobem 
transportu naprawdę nic się nie zmienia. Teraz jest tylko człowiekiem z nędznym życiem  
i sportowym samochodem. Materialna własność nie przynosi szczęścia. Stwarza jedynie po-
trzebę większej przestrzeni magazynowej. Szukaj zadowolenia we Mnie.  /Andy Cloninger/ 

 


