
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 08.04 Dzień Powszedni 

1800  + Sabinę Kruk (r. śm.) z int. rodziny  
1830 + Jerzego Grudnia z int. syna Łukasza z rodziną 
Wtorek 09.04 Dzień Powszedni 

1800 1) + Władysława, Antoninę, Stanisława, Zdzisława, Jana Znojów, Kazimierę Metrykę 
       2) + Janinę i Ryszarda Szulkowskich 
1830 1) + Jana, Anielę Czwartosz, Stefana, Władysława Wojcieszyńskich  
       2)  + Danutę Ziopaja z int. syna Janka z rodziną  
Środa 10.04  Dzień Powszedni 

1800 1) + Stefanię, Annę, Romana, Władysława Zegadłów, Władysławę, Franciszka Pietsz-
czyków, Stanisława Kruka, Andżelę Sołoduchno; 2) + Genowefę Lużyńską (r. śm.) Bole-
sława, Czesława, Stanisława Lużyńskich, Władysława, Stanisława Krążków 3) + Bolesła-
wa, Genowefę, Andrzeja Puchałów; 4) + Edwarda Derenia (1 r. śm.) z int. zięcia z rodziną; 
5)  + Stanisława Metrykę, Henryka, Janinę, Franciszka Kurygów; 6)  + Józefa, Sławomira 
Machulskich, Józefa, Marka Biesagów (r.śm.) i Stanisława Kozuba z int. rodziny; 7) + 
Krzysztofa Lewickiego (9 r. śm.) z int. rodziców; 8) + Marię, Jana, Anielę, Józefę, Cecylię, 
Irenę i Władysława Kubickich z int. rodziny; 9) + Mieczysława Malickiego z int. sąsiadki; 
10) O zdrowie i Boże bł. w 20 r. ślubu Anety i Mirosława i ich dzieci z int. rodziny; 11) + 
Stanisława Bedlę; 12) + Genowefę i Henryka Ślusarczyka, Stefana Adacha; 13)  O pomoc 
w nauce i zdanie egzaminów dla Weroniki; 14) O zdrowie i spokój wewnętrzny dla Anto-
sia; 15) dziękczynna z racji 70 r urodzin Stanisławy z prośbą o łaskę zdrowia i Boże bł., 
opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia; 16) +Janinę Prędota-Ślusarczyk z int. Marii i Ja-
niny; 17) + Zdzisława Stachurę, Józefa, Kazimierę Prokop; 18) o Boże bł. w 80 rocznicę 
urodzin Genowefy 
Czwartek 11.04 Dzień Powszedni 
1800 + Stanisławę, Stanisława Sołtysów, Janinę, Stanisława Malickich z int. chrześnika Jó-
zefa z rodziną 
1830 + Józefa, Kazimierę Prokop (r. śm.) 
Piątek 12.04 Dzień Powszedni 

1600 1) + Ks. Jana Pragnącego i jego zm. rodziców 
        2) + Juliannę Krzysztofek z int. Zespołu Obrzędowego Kowalanki   
1800 1) + Mariannę, Władysława Domagałów, Mariana Bentkowskiego, Genowefę Pietsz-
czyk z int. rodziny 
        2) + Irenę Nowak z int. Koła Różańcowego bł. Bronisławy z Nidy  
Sobota 13.04 Dzień Powszedni 

1800 + Adriana Zawadzkiego, Edwarda, Aurela, Genowefę, Danutę, Bogdana Zegadłów  
i zm. z rodziny Polaków z int. rodziny 
1830  + Krystynę Kutę i zm. z r. Kutów   
Niedziela 14.04 Niedziela Palmowa   

800  + Karola i Sebastiana Tetelewskich 
1000  + Edwarda Zawadzkiego (17 r. śm.) 
1200  1) Chrzest: Mikołaj Dudek 
        2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1600  Msza Święta za Parafię  

 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

  

 

 

 

 V Niedziela Wielkiego Postu 
7 kwietnia 2019 r. Nr 19 (541) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 43, 16-21  
                    Flp 3, 8-14 
Ewangelia: J 8, 1-11 
Jezus udał się na Górę Oliw-
ną, ale o brzasku zjawił się 
znów w świątyni. Cały lud 
schodził się do Niego, a On, 
usiadłszy, nauczał ich. Wów-
czas uczeni w Piśmie i fary-
zeusze przyprowadzili do 
Niego kobietę, którą dopiero 
co pochwycono na cudzołó-
stwie, a postawiwszy ją po-
środku, powiedzieli do Niego: 
«Nauczycielu, tę kobietę do-
piero co pochwycono na cu-
dzołóstwie. W Prawie Mojżesz 
nakazał nam takie kamieno-
wać. A Ty co powiesz?» Mó-
wili to, wystawiając Go na 
próbę, aby mieli o co Go 
oskarżyć. Lecz Jezus, schy-
liwszy się, pisał palcem po 
ziemi. A kiedy  
w dalszym ciągu Go pytali, 
podniósł się i rzekł do nich: 

«Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie 
schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, 
poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na 
środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt 
cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie 
potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». 

Kazanie espresso… 
„Zrozumieć, że grzech jest głupotą, to łaska. Drugiej łaski trzeba, by tej głupoty już więcej 
nie popełniać. Bóg daje obie łaski. Ludzie nie zawsze chcą mądrzeć i dlatego nie wyciągają 
ręki po te Boże dary. Postanowienie poprawy musi być realizowane natychmiast, a nie od 
jutra.”                                                                                                                 /ks. E. Staniek/ 

Przebaczenie nas uwalnia! 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Dnia 31 marca 2019 r., w IV Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Niedzielą Laetare nasza 
parafia otrzymała nowego patrona. Relikwie I stopnia Błogosławionego Czesława, prezbite-
ra wprowadził do świątyni jego współbrat dominikanin, o. Włodzimierz Wieczorek z Rzeszo-
wa. Przekazał je oficjalnie na ręce ks. kanonika Józefa Knapa. Oprawę uroczystej Euchary-
stii przygotowała schola i chór parafialny oraz młodzież ze szkoły w Brzezinach. Relikwie 
patrona zostały ustawione na specjalnie przygotowanym ołtarzyku z wizerunkiem bł. Cze-
sława. Na obrazie patron przedstawiony był z kulą ognistą nad głową, która według tradycji 
ukazała się podczas oblężenia Wrocławia przez Tatarów, pod wpływem jego modlitwy. To 
niecodzienne zjawisko spowodowało ich odwrót. Uratował miasto przed atakiem wroga. 
Wierni w trakcie mszy prosili  go o wparcie w walce z odwiecznym wrogiem - Szatanem. 
Uroczystość rozpoczęła w parafii ćwiczenia rekolekcyjne. To był dobry czas, by tak jak syn 
marnotrawny powrócić w ramiona kochającego Ojca. Niech Miłosierny Pan obmywa nas  
z naszej winy, byśmy na wzór błogosławionego Czesława dążyli do chwały nieba. 
▪ W godzinach wieczornych 2 kwietnia 2019 roku przy Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach spo-
tkali się parafianie, aby wspólnie przy ognisku uczcić przejście do nieba św. Jana Pawła II 
śpiewając Barkę, a także inne pieśni bliskie Jego sercu. Po części artystycznej zgromadzeni 
przeszli pod popiersie św. Jana Pawła II gdzie zuchy i harcerze ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Brzezinach złożyli kwiaty, oddając cześć swojemu patronowi. Były wzrusza-
jące chwile, kilka zdjęć i powrót do Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach, gdzie na uczestników 
czekała projekcja filmu dokumentalnego o świętym papieżu, a także pyszne kremówki, które 
specjalnie na tę okazję upiekła wolontariuszka Parafialnego Zespołu Caritas. Na koniec 
spotkania, pod przewodnictwem ks. Proboszcza Józefa Knapa parafianie pomodlili się lita-
nią do św. Jana Pawła II, a także otrzymali błogosławieństwo relikwiami papieża. Organiza-
torem Ogniska Papieskiego był Parafialny Zespół Caritas im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej. 
▪ Za tydzień Niedziela Palmowa. Na każdej mszy świętej poświęcenie palm. Na mszy św.  
o godz. 10.00 odbędzie się XII Konkurs Palm Wielkanocnych. Zapraszamy całe rodziny do 
przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe palmy, a każdy uczestnik konkursu 
dostanie upominek. Serdecznie zapraszamy! 
▪ Od dziś w świątyniach wszystkie Krzyże są zasłonięte ciemnym welonem. Zasłona ta jest: 
symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik poddać się powinien, aby mu wolno było znowu 
podnieść oczy na Majestat Boski, którego Oblicze nieprawościami swymi niejako sobie 
przysłonił; wyobraża sobie poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego Bóstwa i czynią-
ce Go Żydom zgorszeniem a poganom głupstwem, aby w zmartwychwstaniu, na kształt za-
słony przedarte, objawiły ukrytą za nimi jasność i moc Boga Wcielonego. 
▪ Zapraszamy w środę na Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
▪ Bardzo prosimy, aby relikwie Krzyża Świętego w Niedzielę Palmową wróciły do kościoła, 
gdzie zostaną aż do Poniedziałku Wielkanocnego. 

Zamyśl się… 
„Nie pracujcie po to, by zapełniać sobie kieszenie pieniędz-
mi, ale by służyć innym. Wasza praca w przyszłości powinna 
być służbą na rzecz społeczeństwa, musicie dawać przykład 
(R) zacząłem pracować w wielu 13 lat, sprzątając latem  
w fabryce przyjaciela jego ojca. Pracowałem w czasie waka-
cji i to mi dobrze zrobiło. Wakacje trwały trzy miesiące, a ja 
pracowałem dwa i pół. To była konkretna praca, która mi 
służyła, otworzyła mi oczy.”                      /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Do staruszki przychodzi 
ksiądz po kolędzie. Na stole 
są orzeszki. Staruszka mówi:  
- Niech ksiądz się poczęstu-
je. Ksiądz bierze i je. - Ale 
dobre te orzechy! Na to bab-
cia: - Orzechy orzechami, ale 
jaka czekolada dobra była!                                                              

Extra… 
× 07.04 - Światowy Dzień Zdrowia 
× 08.04 - Międzynarodowy Dzień Romów 
× 11.04 - Dzień Radia 

Boży człowiek… - św. Gaucheriusz (9 kwietnia) 
Gaucheriusz (Walter) urodził się w Meulan-sur-Seine we Francji. 
Otrzymał staranne chrześcijańskie wychowanie oraz klasyczne wy-
kształcenie. Kiedy przyjął święcenia kapłańskie, poczuł wielką tęsknotę 
za życiem pustelniczym. Porzucił świat i razem ze swoim przyjacielem 
Germondem zamieszkiwał w regionie Limoges, gdzie prowadzili sa-
motne życie. Z biegiem czasu zaczęła tworzyć się wokół nich wspólno-
ta, której Gaucheriusz nadał regułę św. Augustyna i wybudował dla niej 
klasztor w Aureil. Gaucheriusz zmarł w wieku 80 lat w roku 1140 w Au-
reil na skutek upadku z konia. Kanonizowano go w 1194 r. Modlitwa. 

Przez przykład św. Gaucheriusza prowadź nas Panie do nieba. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Dzielić się dobrami materialnymi - chciałbym spytać z perspektywy wspólnoty. 
Ostatnio przeczytałem ciekawy wywiad z Syryjskim Abp. Jean Clement-Jeanbart 
mówił, że na 20 lecie święceń biskupich nie chciał prezentów powiedział, że chce 
„adoptować” wszystkie dzieci które się urodzą przez najbliższe 2-3 lata. I tak jego 
diecezja wspiera finansowo młodych rodziców. Kościół któremu przewodzi 
zorganizował system pożyczek pieniężnych, ale i podejmuje budowę mieszkań by 
jego wierni mogli mieszkać w swoich mieszkaniach płacąc tanie czynsze. Czy 
myślisz, że taka zażyłość parafian, która nie polega na spędzeniu obok siebie 
wyłącznie 1 godziny tygodniowo ale podejmowaniu wspólnych wyzwań finansowych 
może się sprawdzać w parafiach i diecezjach w Polsce?     

- /DZ/ Sądzę, że tak się dzieje w parafiach i diecezjach w Polsce. Podałeś przykład Syrii, 
tam, gdzie jest namcalna bieda, cierpienie czy widoczna potrzeba Kościół zawsze 
odpowiada. Również u nas zdarzały się różne tragedie, choroby ludzkie, wypadki, 
kataklizmy i potrafiliśmy się zjednoczyć w pomaganiu. Nie tylko krajom afrykańskim, ale 
braciom i siostrom z naszej parafii. Prawdą jednak jest, że im więcej mamy dóbr, tym 
trudniej zauważyć potrzebującego. W zniszczonej wojną Syrii chrześcijanie wspólnie 
zaczynają życie od nowa. Wszyscy mają podobny start. Ich życie trochę przypomina Kościół 
pierwszych wieków opisany w Dziejach Apostolskich: „Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali 
razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według 
potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, 
przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca.” (Dz 2, 44-46) Taka postawa to piękne 
świadectwo jedności i wiary. Kiedy każdy zaczyna się skupiać na tym, by miał jak najwięcej 
to dzielenie staje się trudnością. Może pojawiać się myślenie – przecież ciężko na to 
pracowałem, dlaczego mam dawać to komuś innemu? A czy to wszystko nie jest darem 
Bożym? Tej nocy możemy wszystko stracić, albo stanąć przed Majestatem Boga, który 
zapyta nas tylko i wyłącznie o Miłość. Zastanówmy się, co możemy jeszcze zrobić? 

Coś dla ducha… 
„Prawdziwy mężczyzna pokazuje uczucia” 

„Niektórzy uważają, że jestem jedynie wytworem duchowej wyobraźni człowieka. Wierzą, że 
człowiek stworzył Mnie w swoim umyśle po to, aby mieć nadzieję na coś ponad nim. Nie jest 
dla nich jasne, czy Ja byłem pierwszy i stworzyłem człowieka, aby Mnie potrzebował, czy 
też człowiek był pierwszy i stworzył Mnie, abym zaspokoił jego potrzeby. Dobrze, pozwól Mi 
uciszyć te wątpliwości. Ja byłem pierwszy, byłem w środku i będę znów na końcu. Byłem, 
zanim człowiek mógł odczuć czy też wyrazić potrzeby. W najciemniejszej godzinie potrzeb 
przyszedłem do świata, aby w Jezusie Chrystusie odpowiedzieć na te potrzeby. Co więcej, 
znowu przyjdę na końcu czasów, aby uciszyć wszystkie wątpliwości. Wtedy każdy będzie 
mógł zobaczyć i poznać prawdziwy porządek stworzenia. Dlatego uwielbiaj Mnie jako po-
czątek, środek i koniec.”                                                                                /Andy Cloninger/ 

 


