
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 14.05 Święto św. Macieja  
1800  1) + Katarzynę, Józefa Wieczorków i zm. z rodziny Wieczorków i Woźniaków  
        2) + Andrzeja Kociołkowskiego z int. Mariusza Nowakowskiego   
1900  1) + Józefa Łukasiewicza    
         2) + Edwarda Derenia z int. chrześnicy Teresy z rodziną  
Wtorek 15.05 Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. ZOFII CZESKIEJ 
1800 1) + Mieczysława (12 r. śm.), Irenę i Jerzego Gruszczyńskich z int. rodziny  
        2) + Andrzeja Kociołkowskiego zam. pracownicy fabryki Armatury Jafar 
1900 1) + Zofię Woźniczko   
        2) + Mariannę Wierzbicką z int. uczestników pogrzebu  
Środa 16.05  Święto św. Andrzeja Boboli  – RELIKWIE  
1800   1) + Jana, Annę, Janinę, Józefa, siostry Anielę i Helenę Krąż 
          2) + Zdzisława Wosia z int. brata z Anią i dziećmi  
1900  + Mariannę ( r. śm.) Wincentego Bedlów, Stefanię i Stanisława Łobodów  
Czwartek 17.05 Dzień Powszedni 
1800 1) + Stefanię i Stanisława Zychowiczów  
        2) + Mariannę Rozborską z int. brata Jana z rodziną 
1900 1) + Ewelinę Jabczyk (r. śm.) i zm. z rodziny Ślusarczyków  
        2) + Mariannę Brzozę z int. rodziny Pląsków  
Piątek 18.05 Dzień Powsz. – RELIKWIE ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 
1800  + Zofię Więckowską 
1900 + Jana (15 r. śm.), Helenę Grzywna i Edwarda Brzozę  
Sobota 19.05 Dzień Powszedni 
1700  Ślub: Paweł Gruszczyński i Andżelika Woźniak  
1800  + Irenę, Stanisława Rabiej z int. syna z rodziną  
1900  + Genowefę, Romana, Czesława Janusów  
Niedziela 20.05 Niedziela Zesłania Ducha Świętego  
800   + Tomasza, Adama, Marię, Mariana Kubickich, Edwarda Władyszewskiego  
1000  Msza Święta za Parafię  
1200  + Stanisława, Wiesława, Janinę Kowalskich, Marię Gola 
1400 poświęcenie pól w Nidzie 
1600  + Krystynę (r. śm.) Bolesława Parkita, Kazimierza Barana i zm. dziadków Pawlików  
i zm. w czyśćcu cierpiących z int. rodziny  
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 Uroczystość  
Wniebowstąpienia Pańskiego  

13 maja 2018 r. Nr 24 (494) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 1, 1-11  
                   Ef 4, 1-7. 11-13  
Ewangelia: Mk 16, 15-20 
„Jezus, ukazawszy się Jedena-
stu, powiedział do nich: «Idźcie 
na cały świat i głoście Ewange-
lię wszelkiemu stworzeniu! Kto 
uwierzy i przyjmie chrzest, bę-
dzie zbawiony; a kto nie uwie-
rzy, będzie potępiony. Te zaś 
znaki towarzyszyć będą tym, 
którzy uwierzą: w imię moje złe 
duchy będą wyrzucać, nowymi 
językami mówić będą; węże 
brać będą do rąk, i jeśliby co 
zatrutego wypili, nie będzie im 
szkodzić. Na chorych ręce 
kłaść będą, a ci odzyskają 
zdrowie». Po rozmowie z nimi 
Pan Jezus został wzięty do 
nieba i zasiadł po prawicy Bo-
ga. Oni zaś poszli i głosili 
Ewangelię wszędzie, a Pan 
współdziałał z nimi i potwier-
dzał naukę znakami, które jej 
towarzyszyły.” 
Kazanie espresso… 
„Tolerancja wobec wyznawców 

innych religii oraz ludzi areligijnych nie zwalnia z obowiązku informowania ich o wierze  
w Jezusa i o chrzcie. 
Rozumie to tylko ten, kto w wierze odnalazł pełnię swego życia i pewność szczęścia wiecz-
nego. 
Miłość nigdy nie rezygnuje z ubogacania innych, nawet za cenę swego życia. 
Tylko miłość właściwie rozumie, czym jest tolerancja.”                                    /ks. E. Staniek/ 

 
 

Moje Niepokalane Serce zwycięży 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariannę 
Wierzbicką z Kielc, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 15.05 - Dzień Polskiej Niezapominajki 
× 18.05 - Międzynarodowy Dzień Muzeów 
× 19.05 - Dzień Dobrych Uczynków 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W naszej parafii abp Tadeusz Wojda 
udziela sakramentu bierzmowania młodzieży. O godz. 16.00 odbędzie się także poświęce-
nie figurki Matki Bożej Fatimskiej. Niech Nasza Pani oręduje za bierzmowanymi. 
▪ Dziś o 20.00 pierwsze nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy! 
▪ Dnia 8 maja 2018 r. nasza parafia otrzymała relikwie I stopnia bł. Jana Beyzyma, posługa-
cza trędowatych. Niech nowy patron wspiera nas modlitwą. 
▪ W ubiegłą niedzielę druhowie OSP zebrali w Brzezinach 1414,55 zł na figurę św. Floriana, 
która stanie w Morawicy. Bóg zapłać! 
▪ W tym tygodniu zapraszamy na msze św. z błogosławieństwem relikwiami 15 maja – bł. 
Zofii Czeskiej, 16 maja – św. Andrzeja Boboli i 18 maja – św. Stanisława Papczyńskiego. 
▪ W piątek 11 maja rozpoczęliśmy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. 
▪ W piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
▪ Za tydzień o 14.00 poświęcenie pól w Nidzie. 
▪ W ubiegłym tygodniu z konserwacji zabytków otrzymaliśmy dofinansowanie na prace przy 
stropie w kościele w wysokości 17 242,91 zł przy całkowitej kwocie zadania 65 809,28 zł.  
Parafia wnioskowała o 50% dofinansowania, a otrzymaliśmy 26,2%. Znacznie więc wzrosły 
koszty wkładu własnego. Musimy zdecydować czy podejmujemy się tych prac przy wyż-
szym wkładzie finansowym po stronie parafii. 
▪ W niedzielę 20 maja w godz. 15.00-19.00 odbędzie się w Brzezinach Festyn Rodzinno-
Sportowy organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. W trakcie im-
prezy odbędzie się 9. Bieg o Laur Brzezin, 8. Bieg Przedszkolaka, VI Turniej Sołtysów,  
V Konkurs Nalewek. Przewidziano także różne atrakcje dla młodszych i starszych. Szczegó-
łowe informacje na stronie internetowej www.brzeziny.org.pl. Serdecznie zapraszamy! 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola opracowuje książkę na temat rodów z Brze-
zin. Będzie ona przybliżała genealogię i ciekawe historie rodzinne. W książce znajdą się na-
stępujące rodziny: Bedla, Brzoza, Jędrocha, Kruk, Malicki, Rabiej, Socha, Tkacz, Wieczo-
rek, Woźniak, Zegadło, Zychowicz. Wszystkich, którzy mają informacje na temat ciekawych, 
nieżyjących już przedstawicieli tych rodów lub ich fotografie prosimy o kontakt e-mail: stowa-
rzyszenie.brzeziny@gmail.com tel. 731 413 326 lub kontakt osobisty z przedstawicielami 
stowarzyszenia. Pomóżmy zachować pamięć o naszych przodkach dla kolejnych pokoleń. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ „Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą>”Łk 19,40, W krajach arabskich gdzie 
chrześcijaństwo nie może być głoszone, misjonarze mówią, że często zdarza się, że 
przychodzą do nich ludzie i mówią, że śnił im się Jezus i chcą się o nim czegoś 
dowiedzieć. Chcę Cię spytać jak wygląda Ewangelizacja w Polsce? 
- /DZ/ Ewangelizacja to głoszenie Dobrej Nowiny, to przekazywanie innym Jezusa 
Chrystusa. Główną misją Kościoła jest Ewangelizacja. Kościół stoi na trzech nogach: na 
Słowie, na Sakramentach i na Miłosierdziu. W ten sposób przez wieki przybliża światu 
Królestwo Niebieskie. Tak też dzieje się w Polsce. Możemy się cieszyć, że w znacznej 
większości jesteśmy krajem chrześcijańskim. Co za tym idzie znamy Jezusa Chrystusa. 
Moim zdaniem Ewangelizacja w Polsce głównie skupia się na podtrzymaniu wiary  
w kolejnych pokoleniach metodami, które przez wieki były skuteczne. Jednak współczesny 
świat zmienił się tak bardzo, że trudno porównywać młodego człowieka XXI wieku do tego 
nawet sprzed 50 lat. Zauważalne staje się, że wiernych w Kościele ubywa. Być może 
brakuje metod ewangelizacyjnych, które sprzyjają doświadczeniu osobistej relacji z Panem 
Bogiem. Nie warto jednak się podłamywać i zamartwiać. Kościół w Polsce jest w rękach 
Boga i Jego Duch ciągle inspiruje do nowych dzieł. Tu możnaby zacząć temat Nowej 
Ewangelizacji, którą podejmuje coraz więcej osób w Polsce. A jaka rada dla nas? Żyjmy tak, 
by ludzi zaciekawić dlaczego jesteśmy dobrzy. Wówczas będziemy mogli powiedzieć – żyję 
tak, bo wierzę w Jezusa Chrystusa. Ewangelizujmy nie tylko słowiem ale i czynem. 

Boży człowiek… - bł. Antonia Mesina (17 maja) 
Antonia przyszła na świat 21 czerwca 1919 roku w Orgoso-
lo, w pobliżu Nuoro, na Sardynii. Nie znamy zbyt wielu fak-
tów z jej życia. W latach szkolnych zaangażowała się  
w działalność Akcji Katolickiej. Już wtedy bezgranicznie 
chciała służyć potrzebującym i ubogim. Jej życie rozpoczęło 
się zaraz po wielkiej burzy I wojny światowej. Pozostało po 
nim świadectwo dziewiczej miłości do Boga i Matki Przenaj-
świętszej. W ciszy radości, na uboczu, przyszła na świat.  
W ciszy cierpienia, na uboczu, odeszła do nieba. Był dzień 
17 maja 1935 roku w Orgosolo. Zakończyła życie ziemskie 
w wieku 16 lat, gdy podczas zbierania chrustu, w lesie, zo-
stała zamordowana przez chcącego ją zgwałcić młodzieńca. 
Umarła, wybaczając swemu prześladowcy. Modlitwa. Panie 
Boże przez wstawiennictwo bł. Antoniny prosimy cię o łaskę 
czystości serca, myśli, słów. Amen. 

Znalezione… 
KAI: Nadchodzący synod i ŚDM w Panamie powinny skłaniać Kościół do przemyśle-
nia kwestii młodzież mocnych i słabych punktów duszpasterstwa młodego pokolenia. 
Abp Tadeusz Wojda: Dostrzegam i pozytywy, i cienie. Po pierwsze nie zgadzam się  
z obecną w mediach opinią, że młodzież ucieka od Kościoła, że go nie chce, że jest nim 
znudzona. Ja tego nie widzę. Owszem, jeśli porównamy sytuację dzisiejszą z tą sprzed 20-
30 lat, to dziś w życiu Kościoła uczestniczy pewnie mniej młodzieży, ale to jest też problem 
demograficzny. Wydaje mi się, że młodzież dzisiaj nie zadowala się formami duszpaster-
stwa tradycyjnego. Ona czegoś szuka, jest otwarta, nie boi się wyzwań, które stawia Chry-
stus. Młodzież pragnie zrozumieć te wyzwania, ale chce, żeby przekaz był prowadzony ję-
zykiem zrozumiałym. Często młodzi nie rozumieją kazań, mówią, że są zbyt teologiczne,  
z „przeszłości”. Oni chcą odnaleźć w tych naukach swoje życie, odniesienia do konkretnych 
problemów, pytań, przeżywanych wątpliwości. Na kazania mówione żywym językiem, po-
zbawionym teologicznego żargonu, reagują bardzo żywo. Młodzi są otwarci, potrzebują tyl-
ko duszpasterza, który będzie ich rozumiał, miał dla nich czas, słuchał ich i był gotów pomóc 
im w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Ale tacy duchowni też przecież są, zyskując 
wielkie uznanie i sympatię młodych ludzi. (…) 

Zamyśl się… 
„Nic bardziej nie może ciebie czynić naśla-
dowcą Chrystusa jak troska o innych. Jeśli 
nie troszczysz się o bliźnich to oddalasz 
się od obrazu Chrystusa.”         /Św. o. Pio/ 

Uśmiech 
Przychodzą apostołowie do Józefa z Arymatei 
po Jego śmierci i pytają: - Te, Józef, a nie 
szkoda Ci takiego nowego piękniutkiego grobu 
dla Jezusa. - Spoko, luz, to tylko na trzy dni. 

Coś dla ducha… 
„Koniec liny” 

„Jesteś błogosławiony, będąc na końcu swojej liny, ponieważ jeżeli osiągnąłeś koniec swo-
ich możliwości i stałeś się pokorny przede Mną, to naprawdę jest w tobie królestwo niebie-
skie. Kiedy ciebie jest mniej, wtedy dla Mnie jest więcej miejsca. Tak często Moje dzieci czu-
ją wielką potrzebę przedstawienia Mi dowodów, jak są dobrymi i uduchowionymi chrześcija-
nami. Ja zaś wolę znaleźć człowieka, który czuje się duchowym bankrutem i chce być ze 
Mną w kontakcie. Takiego człowieka mogę napełnić Duchem Świętym. Czy pozwolisz Mi 
przenieść się na koniec samego siebie? Czy będziesz Mnie pragnął i łaknął jak wygłodniały 
człowiek pragnie pożywienia? Czy pozwolisz Mi dać sobie niebiańskie dziedzictwo ducho-
wej biedy”?                                                                                                      /Andy Cloninger/ 

 


