
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek  30.04 Dzień Powszedni  
1800  1) + Danielę, Mieczysława, Bogdana Ślusarczyków, Jana Leskiego z int. rodziny 
         2) + Mariannę Brzozę z int. syna Bogusława z rodziną  
1830  1) + Ludwika, Anielę, Jerzego, Tomasza Władyszewskich  
         2) + Mariannę Cudzik z int. właścicieli i współpracowników firmy "Karton"  
Wtorek  01.05 Wspomnienie św. Józefa  
800    + Stanisława i Weronikę Lach  
1200 + Stanisławę, Zofię, Tadeusza, Władysława Malickich, Irenę i Edwarda Golów   
1800 + Ks. Jana Pragnącego z int. mieszkańców Nidy  
Środa  02.04 Wspomnienie św. Atanazego 
1800   1) + Stanisława, Janinę Malickich i Annę Woźniak   
          2) + Mariannę Brzozę z int. Koła Różańcowego Katarzyny Labure  
1900   1) + Zygmunta Gila  
         2) + Mariannę Rozborowską z int. rodziny Zająców i Koszów  
Czwartek 03.05 Uroczystość NMP Królowej Polski 
800  + Michalinę i Jana Stępień, Józefa i Józefę Szałas  
1000 + Władysława Lużyńskiego z int. żony z dziećmi  
1200 + Jana Cudzika, Annę, Augustyna, Mieczysława, Irenę Gruszczyńskich, Zofię i Tade-
usza Marców z int. rodziny 
1600 + Franciszkę Malicką (1 r. śm.) 
1800 + Jana (r. śm.) i Zofię Woźniczko  
Piątek 04.05 św. Floriana - RELIKWIE 
1800  + Marię, Władysława, Franciszkę, Marię i dziadków Frankowiczów i Dziewięckich  
z int. Łysaków   
1900 + Weronikę, Stanisława Madejów, Mariana Barwinka z int. syna   

Sobota 05.05 Dzień Powszedni 
1800  1) O Boże bł. i opiekę MB dla Ks. Waldemara  
         2) W 18 r. ur. Piotra o zdrowie, Boże bł. i opiekę MB zam. rodzice i siostra  
Niedziela  06.05 VI Niedziela Wielkanocna 
800   + Anielę i Władysława Wojdów  
1000  1) + Irenę i Stanisława Kij  
         2) O Boże bł. dla strażaków z Brzezin, Kowali i Nidy  
1200  1) + Kazimierza Mazura, Ludwikę, Władysława, Jana, Józefa Cudzików, Danutę 
Włodarczyk i zm. z rodziny Mazurów  
         2) o Boże bł. dla. o. Jakuba w 3 rocznicę święceń z int. sołtysa i KGW Brzeziny 
1600  Msza Święta za Parafię  
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 V Niedziela Wielkanocna 
29 kwietnia 2018 r. Nr 22 (492) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 9, 26-31  
                1 J 3, 18-24  
Ewangelia: J 15, 1-8 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Ja jestem prawdzi-
wym krzewem winnym, a Oj-
ciec mój jest tym, który go 
uprawia. Każdą latorośl, która 
nie przynosi we Mnie owocu, 
odcina, a każdą, która przyno-
si owoc, oczyszcza, aby przy-
nosiła owoc obfitszy. Wy już 
jesteście czyści dzięki słowu, 
które wypowiedziałem do was. 
Trwajcie we Mnie, a Ja w was 
będę trwać. Podobnie jak lato-
rośl nie może przynosić owocu 
sama z siebie – jeżeli nie trwa 
w winnym krzewie – tak samo  
i wy, jeżeli we Mnie trwać nie 
będziecie. Ja jestem krzewem 
winnym, wy – latoroślami. Kto 
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity, ponie-
waż beze Mnie nic nie może-

cie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl  
i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać bę-
dziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi 
uczniami». 
Kazanie espresso… 
„Jedenastu słuchało tych słów w Wieczerniku z dumą.  
Spożyli Paschę, mieli umyte przez Jezusa nogi. Mieli oczyszczone Jego słowem serca.  
Tę czystość stracili wszyscy w kilka godzin później, gdy uciekli z Getsemani.  
Świętość można stracić przez jeden akt zwątpienia.”                                       /ks. E. Staniek/  
 

Błogosławiona Hanno Chrzanowska  
módl się za nami 

 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Edwarda De-
renia z Kowali, Andrzeja Kociołkowskiego z Kowali i Genowefę Piotrowską z Ni-
dy, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 
 



A w parafii… 
▪ „Życie jest piękne” pod takim hasłem dnia 21 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej odbył się Dzień 
Seniora. Spotkanie zorganizowane przez Parafialny Zespół Caritas i Duszpasterstwo Mło-
dzieży GÓRA zgromadziło ponad 30 osób w wieku 70+ z terenu naszej parafii. Był to wyjąt-
kowo przyjemny czas wspólnych rozmów oraz atrakcji. Największym zainteresowaniem cie-
szył się program Kabaretu Jeszcze Nie Starszych Panów. Dziękujemy organizatorom za 
przygotowanie tak pięknej i wyjątkowej inicjatywy miłosierdzia. 
▪ W niedzielę 22 kwietnia na tablicę pamięci ks. Jana Pragnącego udało się zebrać 3998 zł. 
Bóg zapłać wszystkim za hojność. Poświęcenie tablicy planowane jest na 24 czerwca.  
▪ Rozpoczynamy miesiąc maj, pamiętajmy, że to czas poświęcony szczególnie Matce Bożej. 
Zapraszamy na nabożeństwa majowe do kościoła codziennie po mszy św. o godz. 18.00. 
▪ Z okazji świąt zachęcamy do wywieszenia przed domami flagi polskiej i maryjnej. 
▪ W czwartek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - msze jak w niedziele.  
▪ W piątek wspomnienie męczennika Św. Floriana, zapraszamy na msze św. z błogosła-
wieństwem relikwiami. Niech patron czuwa przede wszystkim nad naszymi strażakami. 
▪ W sobotę swoje imieniny świętuje ks. Waldemar Wrzesień. Zapraszamy na eucharystię  
w jego intencji o godz. 18.00. Niech Pan Jezus błogosławi mu na każdy dzień. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca, zapraszamy na 
spowiedź godzinę przed mszą. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, po mszy św.  
o 10.00 spotkanie zelatorek Kół Różańcowych. 
▪ Przygotowanie przed bierzmowaniem we wt i pt o godz. 16.30, przygotowanie dzieci 
pierwszokomunijnych w pndz i śr o godz. 16.30. 
▪ Zapraszamy rodziców i osoby bierzmowane w sobotę 5 maja na godz. 8.00 na koszenie 
trawy koło kościoła. Prosimy by przynajmniej jedna osoba przyjechała ciągnikiem z przy-
czepą w celu wywiezienia odpadów organicznych ze śmietnika.   

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Powiedziałeś ostatnio, że podejmowanie służby odrywa nas od światowości  
i prowadzi do ramion Zbawiciela. Tylko jak służyć? Kiedy robi się to w dobry sposób 
a kiedy źle? Weźmy dwie sceny z Ewangelii jeden miłosierny samarytanin tu nic nie 
będę dodawał pomógł konkretnej osobie wszystko chyba jasne, a druga scena to 
kupcy ze świątyni którzy sprzedawali to, co ludzie składali w ofierze w świątyni, 
ułatwiali oni w ten sposób ludziom liturgię żydowską. Wierni nie musieli przywozić, ze 
sobą chociażby zwierząt ofiarnych mogli je kupić na miejscu. Jednak tą formę 
pomocy współwyznawcom Jezus potraktował batem.   
- /DZ/ Tutaj najtrafniej odpowie nam serce. Czytając, bądź słuchając tych obydwu 
fragmentów z Pisma Świętego sądzę, że czujemy od razu jakie intencje kierowały 
wymienionymi osobami. Samarytanin nie myśląc o sobie pomógł, nie minął obojętnie 
człowieka w potrzebie, ale zaopiekował się nim. Nie tylko go podniósł, opatrzył i zawiózł do 
gospody, ale także zapewnił wsparcie na dłużej. Wyszedł całkiem poza schemat. Natomiast 
handlarze w świątyni, komu służyli? Czy rzeczywiście robili to w trosce o wiernych 
przybywających do świątyni? Chyba odpowiedź przychodzi sama. Celem ich działania był 
zysk dla siebie. Czy pracowali na chwałę Boga? Wątpię. W rozumieniu służebności można 
pójść jeszcze dalej. Ktoś, kto służy jako niewolnik nie czyni tego z miłości. Bogu zależy na 
służbie z wyboru, na przłamaniu własnego „ja”. Na pójściu tam, gdzie może nawet nas nie 
chcą i umywaniu innym nóg w pokorze. Jak to powiedział św. Jan Paweł II potrzeba nam 
„wyobraźni miłosierdzia”. Czy przekazanie datków ze zbiórki kościelnej na szczytny cel np. 
pomoc ofiarom wojny w Syrii, lub leczenie ciężko chorego dziecka wystarczy w realizacji 
miłosiernej misji Kościoła? Przecież w życiu nie chodzi tylko o pieniądze. Jam mawiała św. 
Matka Teresa z Kalkuty współcześnie największym problemem jest głód miłości. I teraz 
spójrzmy na siebie. Czy bliżej nam do handlarzy świątynnych, którzy sami przed sobą 
stwarzają pozory służenia innym? Czy może bliżej nam do Samarytanina, który patrzy na 
bliźniego oczami miłości? Nie bójmy się odważyć kochać miłością służebną. 

Boży człowiek… - św. Piotr Cudotwórca (3 maja) 
Piotr urodził się w Konstantynopolu ok. roku 850. Wstąpił do klaszto-
ru w Konstantynopolu. Musiał wyróżniać się wśród mnichów talen-
tami ducha, skoro zwrócił na niego uwagę patriarcha Konstantyno-
pola i mianował go metropolitą Koryntu. Piotr jednak stanowczo od-
mówił. Kiedy jednak zawakowało biskupstwo w Argos, w historycz-
nej stolicy dawnej Sparty na Peloponezie, ponaglony, zgodził się 
wreszcie je przyjąć. Nie zaprzestał jednak wieść nadal życia pokuty  
i modlitwy. Dla swoich podwładnych był prawdziwym ojcem. Szcze-
gólną opieką otoczył ubogich swojej diecezji. Brał udział w synodzie, 
który w Konstantynopolu rozpatrywał sprawę gorszącego wielożeń-
stwa cesarza Leona Mądrego. Zmarł 3 maja ok. 922 roku.  

Tu es Petrus... 
261. bł. Paweł VI (21.VI.1963-VIII.1978) Giovanni Battista Montini, ur. 28 września 1897.  
W 1923 pracował w nuncjaturze w Warszawie, w 1924 przeszedł do pracy w sekretariacie 
stanu. Wybrany papieżem 21 czerwca 1963. Poza troską o sobór poświęcił się również re-
formie Kurii, którą zamierzał umiędzynarodowić. Wielką wagę przykładał Paweł do nominacji 
kardynalskich: w 1969 liczba kardynałów wzrosła do 136, chodziło o podkreślenie uniwer-
salności Kościoła i uczynienie kolegium kardynalskiego bardziej owocnym. Papież spotkał 
się w roku 1964 w Jerozolimie i w 1967 w Konstantynopolu z ekumenicznym patriarchą 
Athenagorasem I. 7 grudnia 1965 uroczyście zniesiono wielką ekskomunikę rzuconą na Ko-
ściół prawosławny w roku 1054. Stało się widoczne, że Paweł VI w dialogu upatrywał po-
ważny krok na drodze ku zjednoczeniu chrześcijan Jako pierwszy papież podjął podróże do 
rozmaitych części świata: w 1964 do Ziemi Świętej, na Kongresy Eucharystyczne w Bomba-
ju (1964) i w Bogocie (1968), w 1967 do Fatimy w Portugalii, w 1969 do Genewy i w tym 
samym roku do Afryki. W 1965 wystąpił na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Pod koniec 1970 
roku odwiedził Daleki Wschód. 

Intencja różańcowa na kwiecień 
 

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania  
w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą  
i by potrafili otwierać nowe drogi. 

Extra… 
× 29.04 - Dzień Mę-
czeństwa Duchowień-
stwa Polskiego 

Zamyśl się… 
„Nikt nie może wejść do 
Królestwa Niebieskiego 
nie wypróbowany. Za-
bierz pokusy - rzecze - a 
nikt nie będzie zbawio-
ny".              /Sw. Antoni/  

Uśmiech 
Pewnego dnia mój kumpel przyszedł do kościoła, a ksiądz stał  
w drzwiach i jak zwykle witał się z wiernymi. Uścisnął rękę moje-
go kumpla i odciągnął go na bok. Powiedział: - Musisz dołączyć 
do Armii Pana. - Ależ ja już jestem w Armii Pana, proszę księ-
dza. - Niby jak, skoro widzę cię na mszy tylko w Boże Narodze-
nie i na Wielkanoc? - Bo ja jestem w tajnych służbach 

Coś dla ducha… 
„Ćwicz się w pokorze” 

„Świat ubóstwia mężczyzn, którzy wszystko osiągnęli własną pracą i szaleńczym wysiłkiem, 
powtarzających: „Dokonałem tego swoimi siłami” Chociaż obiecałem prowadzić Izraelitów 
jako ich Król, oni preferowali samodzielnego i zaciętego bohatera, którego mogli zobaczyć 
na własne oczy. Dałem im Saula, który był większy, silniejszy i w każdej dziedzinie bardziej 
utalentowany niż zwykły Izraelita. Ludzie się uradowali, gdy został namaszczony. Ale kiedy 
Izraelici zaufali Saulowi i swojej armii, sądząc, że wyciągnie ich z biedy, linia pękła. Filistyni 
mordowali ich, a Saul ostatecznie załamał się i oszalał. Synu, nie daj się nabrać mitowi o lu-
dziach osiągających wszystko samodzielnie. Pokorny człowiek będzie stał ze Mną w swoim 
kącie, kiedy najsilniejsi będą wokół niego upadać.”                                        /Andy Cloninger/ 

 


