
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 01.04 Dzień Powszedni 
900 + Janinę Prędotę z int córki Zofii z dziećmi  
1200 + Władysławę i Mieczysława Stępień (r. śm.), Marcina Sołtysa z int. rodziny 
1600 + Bolesława Kowalskiego z int. córki z rodziną 
1800 1) + Wiesława Januszka z int. siostry z rodzin; 2) w intencji księdza proboszcza Józe-
fa zam Koło Różańcowe św. o. Pios, 3) w intencji księdza proboszcza Józefa zam. Koło 
Różańcowe bł. Bronisławy z Nidy, 4)  w intencji księdza proboszcza Józefa zam. Koło Ró-
żańcowe św Maksymiliana Kolbe z Kowali,  
Wtorek  02.04 Dzień Powszedni 
900  + Danutę Ziopaja  z int. rodziny Wieczorków i Krzemińskich  
1200 + Zbigniewa Synicę i Kazimierza Musiała  
1315 + Stefana i Stefanię Węgrzynów (r. śm.) 
1600 1) + Mieczysława Malickiego z int. uczestników pogrzebu 
        2) W 15 rocznicę urodzin Jakuba o Boże bł. i potrzebne łaski  
1800 1) W 1 r. chrztu Dominika z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej i Dary Ducha 
Świętego z int. rodziców 
       2) + Czesławę, Stanisława Machulskich 
Środa 03.04  Dzień Powszedni 
1800 1) + Tadeusza Szczepańskiego, Danutę i Mieczysława Piotrowskiego, Genowefę i 
Mieczysława Litwin   
        2) + Danutę Ziopaja z int. syna Bogusława z rodziną 
1830 1) + Anielę i Piotra Kobyłeckich  
        2) + Irenę Nowak z int. rodziny Latkowskich 
Czwartek 04.04 Dzień Powszedni 
1800 1) + Mieczysława Piotrowskiego (r. śm.) 
        2) + Genowefę Władyszewską z int. Zdzisława Gancarskiego z Podzamcza 
1900 1) + Leszka Wosia, Władysława Korbana i Waldemara Bieleckiego 
        2) + Stanisławę Wieczorek z int. uczestników pogrzebu  
Piątek 05.04 Dzień Powszedni 
1600 1) + Franciszkę, Jana, Tadeusza Frankowiczów, Wincentego Zygadło, Mariannę 
Skarbek 
        2) + Edwarda Bugajskiego z int. pracowników sklepu SPAR w Bilczy 
1800 1) + Tomasza Kubickiego z int. rodziców  
        2) + Juliannę Krzysztofek z int. Mirosława Krzysztofka z rodziną   
Sobota  06.04 Dzień Powszedni 
1800 + Edwarda i Genowefę Władyszewskich, Tomasza Kubickiego, Mariana Piotrowskie-
go, Mariannę, Jana Cielątków, Franciszkę, Józefa Kasperek, Ryszarda Barana z int. rodz. 
1900  Dziękczynna w 25 r. ślubu Barbary i Jacka Szałas z prośbą o dalszą opiekę Matki Bo-
żej i zdrowie dla ich dzieci 
Niedziela  07.04 Piąta Niedziela Wielkiego Postu 
800 + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietszczyka i zm. z rodziny Krawczyków z 
int. rodziny 
1000  + Stanisława, Józefę Adamczyk i zm. z rodziny Adamczyków i Dziewięckich 
1200  Msza Święta za Parafię 
1600  w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Joz 5, 9a. 10-12 /  2 Kor 5, 17-21 
Ewangelia: Łk 15, 1-3.11-32 
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i 
grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i ucze-
ni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z ni-
mi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien 
człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Oj-
cze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzie-
lił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, 
zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwo-
nił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, 
nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć nie-
dostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli 
owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. 
Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się 
świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i 

rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram 
głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń 
mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego oj-
ca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł na-
przeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim 
synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i 
ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utu-
czone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem star-
szy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tań-
ce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat 
powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 
Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 
Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego 
nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro 
jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś za-
bić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze je-
steś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć 
z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”» 

Błogosławiony Czesławie módl się za nami 



A w parafii… 
▪ Dziś wprowadzenie relikwii bł. Czesława, a zarazem rozpoczynamy rekolekcję wielkopost-
ne, które poprowadzi o. Włodzimierz Wieczorek z Rzeszowa. Dziś msze święte o 8.00, 
10.00, 12.00 i 16.00. W poniedziałek i wtorek o godz. 9.00, 12.00, 16.00 i 18.00. Dodatkowo 
nabożeństwa dla dzieci o godz. 13.15. Jutro dzień spowiedzi, a we wtorek o 12.00 msza św. 
dla chorych z sakramentem namaszczenia. Osoby do odwiedzenia w domach prosimy zgła-
szać w zakrystii. 
▪ Bardzo serdecznie zapraszamy w poniedziałek godz. 18.00 na mszę świętą imieninową za 
księdza kanonika Józefa Knapa. 
▪ We wtorek 2 kwietnia, rocznica przejścia do nieba św. Jana Pawła II. Parafialny Zespół 
Caritas serdecznie zaprasza na kolejne ognisko papieskie, które odbędzie się przy świetlicy 
wiejskiej w Brzezinach, po mszy świętej o godz. 18.00. Zapraszamy! 
▪ W najbliższą środę o 16.45 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. 
▪ W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Za tydzień spotkanie zelato-
rek Kół Różańcowych. 
▪ W najbliższy piątek serdecznie zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami Brzezin po mszy 
świętej o godz. 18.00 
▪ Składamy serdeczne podziękowania za wywóz śmieci z cmentarza  

Kazanie espresso… 
„Jeśli w rodzinach brakuje przebaczenia, to jak ma być zgoda w narodach, w świecie.  
Jeśli bracia nie umieją sobie przebaczyć, to jak mają sobie przebaczać narody? 
Pojednanie świata rozpoczyna się od pojednania w rodzinach, w małych wspólnotach. 
Obok szkół modlitwy trzeba prowadzić szkoły przebaczającej miłości.”           /ks. E. Staniek/ 

Intencja różańcowa na kwiecień 

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

Z Watykańskiej Ziemi… 

„Zapewne niepokoją nas informacje o wyginięciu określonego gatunku ssaków lub ptaków, 
bo są one bardziej widoczne. Ale dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów 
potrzebne są również grzyby, glony, owady, gady i niezliczona różnorodność 
mikroorganizmów. Niektóre mniej liczne gatunki, których zazwyczaj się nie zauważa, 
odgrywają zasadniczą rolę w stabilizacji równowagi danego miejsca. To prawda, że 
człowiek musi interweniować, gdy geosystem wkracza w stan krytyczny, ale obecnie poziom 
ludzkiej ingerencji w rzeczywistość tak złożoną jak przyroda jest tak wysoki, że kataklizmy 
powodowane przez człowieka powodują jego nową interwencję, tak iż działalność człowieka 
staje się wszechobecna, ze wszystkimi wynikającymi stąd zagrożeniami. Dochodzi do 
powstania błędnego koła, gdzie interwencja człowieka w celu rozwiązania trudności często 
jeszcze pogarsza sytuację. Na przykład wiele ptaków lub owadów, które wyginęły na skutek 
stosowania w rolnictwie trujących pestycydów stworzonych przez technologię, jest 
pożytecznych dla rolnictwa, a ich wyginięcie trzeba zrekompensować inną interwencją 
technologiczną, która zapewne pociągnie za sobą nowe szkodliwe efekty. Godne uznania, a 
czasem podziwu są wysiłki naukowców i techników, usiłujących zapewnić rozwiązanie 
problemów stworzonych przez człowieka. Ale obserwując świat, zauważamy, że ten poziom 
ingerencji człowieka często służący interesom środowisk finansowych i konsumpcjonizmowi 
faktycznie sprawia, że ziemia na której żyjemy, staje się mniej bogata i piękna, coraz 
bardziej ograniczona i szara, podczas gdy w tym samym czasie rozwój technologii i ofert 
konsumpcji nieustannie w sposób nieograniczony posuwa się naprzód. Tak więc wydaje się, 
że łudzimy się, iż możemy zastąpić piękno – niezastępowalne i niemożliwe do odzyskania – 
innym pięknem – stworzonym przez nas.”     /frag. Encykliki Laudato Si Papieża Franciszka/ 
 

Boży człowiek… - św. Maria Krescencja Höss (5 kwietnia) 
Maria Krescencja Höss urodziła się 20 października 1682 r. w Kaufbeu-
ren w Bawarii. W 1703 r., mimo trudności ze strony rodziny i wątpliwości 
przełożonego, została przyjęta do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego; 
rok później złożyła śluby. W latach 1726-1741 była mistrzynią nowicjatu; 
odznaczała się wyjątkowym oddaniem i hojnością. Kiedy w 1741 r. zo-
stała wybrana przełożoną, odmówiła przyjęcia tej funkcji; została jednak 
zmuszona do wycofania odmowy. Swoim współsiostrom zalecała troskę 
o ciszę, rekolekcje i duchowe czytanie, szczególnie Ewangelii. Nauczy-
cielem i Mistrzem ich życia duchowego miał być Chrystus Ukrzyżowany. 
Głównymi punktami jej programu odnowy domu były: nieograniczone 

zaufanie do Bożej Opatrzności, gotowość do pełnienia aktów służących życiu wspólnemu, 
umiłowanie milczenia oraz nabożeństwo do Jezusa Ukrzyżowanego, Eucharystii i Matki 
Najświętszej. Maria Krescencja zmarła w Wielkanoc 1744 r.  

W poszukiwaniu... 
 - /KK/ Czym jest jałmużna? Jak można zrealizować ten jeden z trzech filarów wielkie-
go postu?  

- /DZ/ Dla mnie jałmużna to dar z siebie dla bliźnich. Jałmużna to nie pozbywanie się tego, 
co mamy w dostatku, ale dzielenie się tym, co nasze i wydaje nam się, że jest potrzebne. 
Zazwyczaj to dar pieniężny lub rzeczowy dla potrzebujących, biednych, zagubionych. Każdy 
z nas może znaleźć taką osobę. Jeśli jednak mamy z tym problem, to możemy dzielić się  
z organizacjami, które pomagają osobom w potrzebie. W naszej parafii zajmuje się tym np. 
Parafialny Zespół Caritas. Przy dawaniu jałmużny ważny też jest gest miłości. Nie daję pie-
niędzy, bo jestem lepszy, ale daję, bo ktoś konkretny potrzebuję, a wszystko co mamy i tak 
jest darem, który dostaliśmy. Matka Agnieszki Bojaxhiu (czyli późniejszej Matki Teresy  
z Kalkuty) nauczyła swoją córkę pięknej prawdy: „Przyjmuj tylko, czym możesz podzielić się 
z innymi”. Zastanówmy się jak wiele otrzymaliśmy od Pana. Może warto zacząć się tym 
dzielić? Dobrami duchowymi jak i materialnymi. Niech nasze dobro zmienia świat. 

Zamyśl się… 
„W związku z tym, brak zdrowia i niepełnosprawność nie są dobrym powodem, aby wyklu-
czyć lub, co gorsza, usunąć osobę. Osoby starsze najbardziej dotkliwie cierpią nie z powodu 
osłabienia organizmu i wynikającej stąd niepełnosprawności, ale opuszczenia, wykluczenia, 
braku miłości.”                                                                                            /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Ksiądz w małym kościółku miał problemy z datkami na tacę. Pewnej niedzieli obwieścił: -  
A teraz, zanim przejdę się z tacą, chciałbym poprosić, żeby osoba, która ukradła z kurnika 
kurczaki bratu Andrzejowi, powstrzymała się od dawania pieniędzy na ofiarę. Pan Bóg nie 
chce pieniędzy od złodzieja! Ksiądz przeszedł się po kościele z tacą i po raz pierwszy od 
wielu miesięcy wszyscy coś dali! 

Coś dla ducha… 
„Zawsze osiągaj linię mety” 

Gdyby ważny wyścig samochodowy wygrało ferrari, następnego dnia pisałyby o tym gazety. 
Lecz gdyby wygrał stary polonez, otrzymałby miejsce w rubryce: „Kto chce, niech wierzy”. 
Pod wieloma względami stworzyłem cię jak sprawny samochód wyścigowy, pod innymi je-
steś jak stare kombi mamy. Wiele z twoich największych wyzwań jest w „pospolitych” płasz-
czyznach twojego życia. Lecz są to płaszczyzny, w których Ja naprawdę mogę zabłysnąć. 
Kiedy sprawy układają się przeciwko tobie, pozwól Mi dowieść cię na metę. Jeżeli czujesz, 
że nie jesteś w stanie uczynić tego o własnych siłach, pozwól Mi siąść za kierownicą i cu-
downie wygrać przez ciebie. Później będziesz mógł oddać Mi chwałę.      /Andy Cloninger/ 

 


