
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 22.04 Poniedziałek w oktawie Wielkanocy  
800  W 30r. ślubu Barbary i Ryszarda Rutkiewicz z int. dzieci i w 1 r. ur. wnuczki Julii. 
1000  + Genowefę Piotrowską (1r. śm.) z int. córek  
1200  Chrzty: Paula Zofia Mikołajczak, Adrianna Kubicka  
1600  + Józefa Brzozę (r. śm.) i Edwarda Brzozę, Kazimierza Bałę, Mirosława Kozłowskie-
go i Ewelinę Jabczyk  
Wtorek  23.04 Wtorek w oktawie Wielkanocy  – RELIKWIE ŚW. WOJCIECHA 
1800  + Ludwika, Anielę, Jerzego, Tomasza Władyszewskich  
1830  + Anielę (r. śm.), Bolesława, Henryka, Mariana, Janinę, Danutę Malickich  
Środa 24.04  Środa w oktawie Wielkanocy 
1500 w int. przyjmujących sakrament bierzmowania   
Czwartek 25.04 Czwartek w oktawie Wielkanocy 
1800 1) + Józefa Wawrzyckiego z int. rodziny 
       2)  Msza św. o powołania  
1830 + Tadeusza (18r. śm.) Genowefę Januszek, Mariannę Kubicką z int. rodziny. 
Piątek 26.04 Piątek w oktawie Wielkanocy 
1800  + Andrzeja Ludwinka z int. żony z córką  
1830  + Franciszkę, Romana Lecha i zm. z rodziny Lechów, Nokalów, Kruków i Mieczy-
sława Wojcieszyńskiego  
Sobota 27.04 Sobota w oktawie Wielkanocy  
1800  1) Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej w 10 r. ślubu Moniki i Mi-
chała z rodziną z int. rodziców 
        2) W 50 r. ślubu Krystyny i Józefa Kubickich o Boże bł.  
1830 1) W 18r. ur. Aleksandry o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny  
z int. rodziców i rodzeństwa   
        2) + Wiesława Januszka z int. córki Agnieszki z rodziną 
Niedziela 28.04 Druga Niedziela Wielkanocna  
800  + Janinę, Bogdana Znoja, Wandę Dziewięcką, Piotra Toporka  
1000  Msza św. za Parafię    
1200  1) Chrzty: Julia Rabiej 
         2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1600  W 5 r. święceń kapłańskich Ojca Jakuba o wierność powołaniu 
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 Niedziela  
Zmartwychwstania Pańskiego 
21 kwietnia 2019 r. Nr 21 (543) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 10, 34a. 37-43   
                   1 Kor 5, 6b-8  
Ewangelia: J 20, 1-9 
Pierwszego dnia po szabacie, 
wczesnym rankiem, gdy jeszcze 
było ciemno, Maria Magdalena 
udała się do grobu i zobaczyła 
kamień odsunięty od grobu. Po-
biegła więc i przybyła do Szymo-
na Piotra oraz do drugiego 
ucznia, którego Jezus kochał,  
i rzekła do nich: «Zabrano Pana 
z grobu i nie wiemy, gdzie Go po-
łożono». Wyszedł więc Piotr i ów 
drugi uczeń i szli do grobu. Biegli 
obydwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra i przybył 
pierwszy do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leżące płótna, 
jednakże nie wszedł do środka. 
Nadszedł potem także Szymon 
Piotr, idący za nim. Wszedł on do 
wnętrza grobu i ujrzał leżące 
płótna oraz chustę, która była na 
Jego głowie, leżącą nie razem  
z płótnami, ale oddzielnie zwinię-
tą w jednym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza także i ów 

drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie ro-
zumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

Kazanie espresso… 
„O kolejności objawień Zmartwychwstałego decyduje stopień miłości, jakim Go ludzie darzy-
li: Matka, Maria Magdalena, Marie... O szczęściu w niebie też decyduje stopień miłości, bo 
niebo jest zbudowane z miłości. Zmartwychwstanie jest dziełem miłości.”     /ks. E. Staniek/ 
 

Jezus Zmartwychwstał! 
Bez tej prawdy wszystko inne traci sens! 

 
 
 

Extra… 
× 22.04 -  Dzień Ziemi 
× 23.04 -  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
× 25.04 -  Dzień Sekretarki 
 



A w parafii… 
▪ Dziś przeżywamy najważniejszą uroczystość w roku, Zmartwychwstanie Pańskie. Jest to 
dzień niezwykłej radości i nadziei. Kościół przedłuża tą atmosferę na całą Oktawę. 
▪ 8 kwietnia 2019 r. delegacja parafii Brzeziny udała się w pielgrzymce do Częstochowy. 
Głównym celem był Instytut Prymasa Wyszyńskiego niedaleko Jasnej Góry. Tam po krótkiej 
modlitwie w kaplicy parafianie otrzymali z rąk jednej z członkiń Instytutu relikwie I stopnia 
św. Wincentego Pallottiego, które kiedyś należały do Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Od-
wiedzili także s. Sylwię Metrykę w domu Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Naj-
świętszej Maryi Panny.  
▪ W ubiegłą niedzielę Pismo Parafialne SANCTUS zorganizowało w Brzezinach XII Konkurs 
Palm Wielkanocnych. Twórcy palm zgromadzili się po mszy świętej o godz. 10.00. Jury pod-
jęło się mierzenia tych wytworów pracy rąk. Zadanie nie było łatwe. Okazało się, że zwycię-
ska palma mierzyła 9 metrów. A oto wyniki: I miejsce - rodzina Głodków z Brzezin (9 m),  
II miejsce - rodzina Malickich z Brzezin (3,8 m), III miejsce - rodzina Baranów z Nidy (2,74 
m), wyróżnienia - rodzina Wierzbickich z Brzezin (2,73 m), rodzina Baranów z Brzezin (1,85 
m). Organizatorzy wręczyli także nagrody w dodatkowej kategorii za artyzm pracy: I miejsce 
- rodzina Kaletów z Brzezin, II miejsce - rodzina Brzozów z Kowali, III miejsce - rodzina Bu-
gajskich z Kowali.  
▪ Jak co roku przed Wielkanocą parafianie z Brzezin zajęli się przygotowaniem wystroju 
świątyni. Składamy serdeczne podziękowania za poświęcony czas i pracę: Ewie Wojcie-
szyńskiej, A. Kurdek, M. Praszkiewiczowi, B. Kaczorowi, R. Giemzie, A. Łyżwie, M. Zegadło, 
W. Krukowi, ks. W. Świątkowi, W. Wojcieszyńskiej, J. Giemzie, M. Łabęckiemu, K. Maj,  
A. Wójcik, P. Wójcik, A. Malickiej, A. Wojcieszyńskiej i D. Zegadło. Ciemnica - o głównym 
przesłaniu mówi napis: "Jestem z Tobą w smutku, samotności, bólu i cierpieniu...". Słowa te 
mówi nam Pan Jezus, którego podobizna znajduje się obok. Przedstawiony jest w purpuro-
wym płaszczu i koronie cierniowej. Nawiązuje to do Jego uwięzienia po schwytaniu w Ogro-
dzie Oliwnym. On sam cierpiał i został osamotniony. Poniżej znajdują się symbole różnych 
cierpień ludzkich: drut kolczasty, łańcuchy, sznury, ciernie, witki, trzcina, krata... Przypomi-
nają one o obozach, więzieniach, cierpieniu fizycznym, zniewoleniach itp. W tym wszystkim 
przewijają się czerwone kwiaty nawiązujące do kropli krwi. Wystrój ten przypomina, że "On 
wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby". W każdym cierpieniu jest z nami Pan, 
pamiętajmy o tym! Grób Pański - w tym roku wyjątkowo dekoracja od razu daje dużo na-
dziei. Kolory są radosne, bo przypominają o naszym przeznaczeniu jakim jest zbawienie.  
W centralnej części ustawione zostały drzwi do nieba. Otworzył je dla nas Pan Jezus przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie. Jego ciało leży przed progiem, a tuż za nim znajduje się 
żywy Jezus Eucharystyczny przykryty białym welonem. Grób znajduje się na polanie pełnej 
kwiatów, symbolizującej ogród, w którym spoczęło ciało Jezusa oraz ogród rajski. Wokół 
drzwi stoją latarnie z płonącymi świecami, które nawiązują do słów z psalmu: "Dasz światło 
życia idącym za Tobą". Jedna latarnia stojąca z przodu jest ciemna, zniszczona i bez świe-
cy. Zadajmy sobie pytanie, czy nie należy ona do nas? Czy na pewno idziemy za Jezusem? 
Czy przekroczymy razem z nim bramy raju? 
▪ W środę o godz. 15.00 w trakcie bierzmowania ks. bp Andrzej Kaleta wprowadzi do na-
szego kościoła relikwie św. Jana Bosko, patrona młodzieży. 
▪ Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Prosimy do tego dnia złożyć przy Grobie Pań-
skim skarbonki z jałmużną wielkopostną. Wznowiona zostanie peregrynacja Relikwii Krzyża 
Świętego. Tego dnia Parafialny Zespół Caritas zaprasza na słodką Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego. Po każdej mszy św. będzie można nabyć oryginalne, przywiezione z wadowickiej 
cukierni kremówki papieskie. Koszt kremówki wynosi minimum 4 zł. Dochód z akcji prze-
znaczony będzie na dofinansowanie letnich kolonii dla najmłodszych podopiecznych nasze-
go Caritas oraz przygotowanie paczek świątecznych dla osób obłożnie chorych. 
▪ Parafialny Zespół Caritas i Rada Sołecka Brzezin serdecznie zapraszają seniorów w wieku 
70+ na Dzień Seniora, który odbędzie się 4 maja 2019 r. o godz. 15.00 w  świetlicy wiejskiej 
przy fontannie w Brzezinach. Osoby chętne proszone są o zapisywanie się w zakrystii. 
 
 

Boży człowiek… - św. Marcelin (26 kwietnia) 
Marcelin był 29. z kolei papieżem. Rządził Kościołem przez 8 lat (296-304). Rządy św. Mar-
celina przypadły na ostatnie lata panowania cesarza Dioklecjana (284-305). W tym czasie 
szerzyło się najsroższe w dziejach chrześcijaństwa prześladowanie Kościoła. Nie znamy 
bliższych okoliczności męczeństwa papieża Marcelina. Miał ponieść śmierć za Chrystusa 25 
października 304 roku wraz z towarzyszami: św. Klaudiuszem, św. Cyronem i św. Antoni-
nem. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ W Wielki Poniedziałek Chrześcijanie rozpoczynają ostatnie przygotowanie do 
Triduum. W miejscu, w którym przechowywane są Relikwie Korony Cierniowej Pana 
Jezusa, czyli katedrze Notre-Dame de Paris, starym katolickim zwyczajem  
o zachodzie słońca ksiądz wraz z wiernymi odprawia nieszpory. Kilka godzin później 
wielki pożar niszczy najważniejszą katedrę Francji. Zanim zaświtało słońce dwie 
rodziny Francuskie przekazują 300 mln euro na odbudowę świątyni. Podobno pożar 
wywołał poruszenie wśród ludzi. Na plac przed katedrą przychodzą osoby, aby 
zatrzymać się na chwilę, pomyśleć. Wielu Francuzów również zbiera się na wspólne 
modlitwy. Jak myślisz dlaczego zniszczenia budynków poruszają nas bardziej niż 
„zniszczenia” we wspólnotach np. kiedy coraz więcej katolików nie widzi sensu  
w wierze czy uczestnictwie w Mszy Świętej? 
- /DZ/ Niesamowicie trafne pytanie! Inaczej cenimy to co widzialne, a więc w naszym 
rozumowaniu pewne. Gdy płonie kościół, jeszcze tak znany, naturalnie serce drży. We 
Francji poruszyło to serca także i niewierzących. Pewnie dlatego, że katedra Notre-Dame 
jest nie tylko domem Boga, ale symbolem tradycji, kultury państwowości. Niezwykły był 
widok młodych osób klęczących na ulicy i śpiewających różaniec. Sądzę, że ich serca są 
poruszane także troską o Kościół przez duże „K” – czyli wspólnotę. Jednak, gdy upadają 
wierni, słabnie wiara to świat tego nie chce widzieć. Wielu sądzi, że to normalna kolej 
rzeczy, że kwestia Boga to sprawa indywidualna każdego człowieka, ale czy na pewno? 
Jezus przed męką powiedział do swoich uczniów: „Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. 
Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada” (Mt 26,31) Jak często dziś 
świat, media, polityka uderza w naszego Pasterza? Nie chodzi tylko o kapłanów, biskupów 
czy papieża, atak skierowany jest często wprost na Boga. I co my robimy? Tak, masz rację, 
tak często płonie Kościół-Wspólnota. Niech to nas poruszy i zmobilzuje do działania, by 
kolejne pokolenia mogły się cieszyć nie tylko piękną katedrą paryską, ale żywą wiarą  
w Zmartwychwstałego Jezusa, którego spotkamy w drodze. Tak nam dopomóż Bóg! 

Zamyśl się… 
„Nie jestem w stanie zrobić czegoś 
wielkiego, ale chcę robić wszystko - 
nawet te najmniejsze rzeczy - na więk-
szą chwałę Boga". /Św. Dominik Savio/  

Uśmiech 
Pani w przedszkolu podchodzi do Jasia: - Jasiu, 
co rysujesz? - Wujka Karola. - A dlaczego poma-
lowałeś mu włosy na niebiesko? - Bo nie mam ły-
sej kredki. 

Coś dla ducha… 
„Dar gotowości” 

Gdyby Jezus dokonał wszystkich cudów, ale pożałowałby oddania swojego życia, nie wyko-
nałby swojej głównej ziemskiej misji. Cuda Jezusa i Jego nauczanie błogosławiły ludziom na 
wiele sposobów. Ale to właśnie ostatnie dzieło posłuszeństwa i poddania osiągnęło Mój za-
sadniczy cel - zbawienie ludzkości. Jest wielu chrześcijan, którzy pragnęliby mieć dar 
uzdrawiania, nauczania czy prowadzenia modlitw. Ale prawie nikt z nich nie jest chętny do 
oddania swojego życia. Całkowite oddanie Mi życia jest tym, czego pragnę. Kiedy będziesz 
gotowy oddać Mi całe życie, kiedy będziesz gotowy modlić się codziennie: „Panie, nie moja, 
lecz Twoja wola”, wtedy będziesz naczyniem gotowym do wykorzystania w Moim królestwie.  

/Andy Cloninger/ 
 


