
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 29.04 Święto św. Katarzyny ze Sieny  
1800  O Boże bł. w rocznicę ślubu Anny i Zygmunta 
1830  + Genowefę Lużyńską (r. śm.) Czesława, Bolesława, Stanisława Lużyńskich, Włady-
sława i Stanisława Krążka   
Wtorek  30.04 Uroczystość św. Wojciecha, biskupa  - RELIKWIE 
1800 1) Z okazji 24 r. ślubu Bożeny i Grzegorza Michta o Boże bł. dla całej rodziny  
        2) + Irenę Nowak z int. Franciszki  
1830 1) + Apolonię (r. śm.), Wincentego, Mariannę, Władysława Zychowiczów, Mateusza 
Marciniewskiego  
        2) + Janinę Lurzyńską z int. chrześnicy z dziećmi i wnukami  
Środa 01.05  Dzień powszedni  
800 + Jana Zegadło  
1200 + Jana (r. śm.) i Mariannę Cudzik  
1800  + Eugenię, Annę, Janinę, Leona Zaleśnych  
Czwartek 02.05 Wspomnienie św. Atanazego, biskupa  
1800 1) + Franciszkę Malicką (2 r. śm. ), Mieczysława Malickiego  
        2)  + Stanisławę Wieczorek z int. Heleny i Kazimierza Niewiadomskich z rodziną  
1900 + Stanisława, Janinę Malickich i Annę Woźniak    
Piątek 03.05 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny  
800  + Jana i Michalinę Stępień, Józefa i Józefę Szałas  
1000  + Jadwigę Woźniak, Halinę, Władysława Beno  
1200  + Władysława Lużyńskiego (r. śm.)  
1600  + Jana (r. śm ) i Zofię Woźniczko  
1800  Msza św. za Parafię    
Sobota 04.05 Wspomnienie św. Floriana, męczennika - RELIKWIE 
1600  Ślub: Stachura Anna i Kiczor Dawid  
1800  + Mariannę Wierzbicką (1r. śm.)  
1900  W 87 r. ur. Heleny o zdrowie i potrzebne łaski oraz dalszą opiekę Matki Bożej i Du-
cha Świętego z int. dzieci z rodzinami  
Niedziela 05.05 Trzecia Niedziela Wielkanocna  
800  + Helenę, Antoniego, Stanisława i Stefanię Dziewięckich  
1000  1) + Irenę i Stanisława Kijów z int. córki  
          2) do św. Floriana w intencji druhów i druhen z OSP Brzeziny, Nida i Kowala o Bo-
że bł. dla żywych i żywcie wieczne dla zmarłych  
1200  1) Msza św. za Parafię  
         2) + za zm. członków Kółka Różańcowego i o bł. Boże dla żywych z kółka Róż św. 
Katarzyny Laboure  
1600  + Weronikę, Stanisława Madejów, Mariana Barwinka z int. syna 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
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 II Niedziela Wielkanocna 
Niedziela Miłosierdzia Bożego 
28 kwietnia 2019 r. Nr 22 (544) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Dz 5, 12-16 / Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19   
Ewangelia: J 20, 19-31 
„Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój 
wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce  
i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój 
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam». Po tych słowach tchnął na nich  
i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale 
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, 
nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. In-
ni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy 
Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach 
Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę 
palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie 
włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu 
dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu we-

wnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po-
środku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec 
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział 
mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus 
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.” 

Kazanie espresso… 
„Jakże trudne jest życie człowieka, który nie umie w stu procentach uwierzyć nie tylko Bogu, 
ale i człowiekowi, który go kocha. Taki człowiek zawsze dźwiga wszystko siebie sam i nigdy 
nie złoży tego ciężaru w cudze ręce. Ani na chwilę. Ciągle jest obciążony.  Niedowiarstwo to 
wielkie utrudzenie.”                                                                                           /ks. E. Staniek/ 
 

Ufam Tobie boś Ty wierny! 
 
 

Extra… 
× 01.05 -  Święto Pracy 
× 04.05 -  Dzień Strażaka 



A w parafii… 
▪ Dziś Niedziela Miłosierdzia w trakcie, której szczególnie udzielane są łaski. Zachęcamy do 
stałego odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz uczestnictwa w Nabożeństwie  
w naszej parafii w trzeci piątek miesiąca. Pamiętajmy także o świadkach Miłosierdzia Boże-
go: Św. Faustynie, św. Janie Pawle II i bł. Michale Sopoćko. 
▪ Dziś po mszach świętych Parafialny Zespół Caritas im. bł. Bernardyny Jabłońskiej rozpro-
wadza papieskie kremówki. Minimalny koszt to 4 zł. Zebrane pieniądze zostaną przezna-
czone na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich. 
▪ Zapraszamy osoby powyżej 70 roku życia na 2. Dzień Seniora, który odbędzie się 
04.05.2019 o godz. 15.00 w Świetlicy przy fontannie. Przewidziany program artystyczny, 
wspólne śpiewanie i poczęstunek. Zapisy w zakrystii, wstęp bezpłatny ☺ 
▪ Składamy podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczysto-
ści Zmartwychwstania Pańskiego i całego Triduum Paschalnego. Dziękujemy dekoratorom, 
strażakom, chórowi oraz wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do procesji niosąc sztanda-
ry, feretrony i różaniec. Szczególe podziękowania dla osób, które znalazły czas, by adoro-
wać Pana Jezusa w Ciemnicy i w Grobie. 
▪ Dziękujemy za złożenie ofiar: na wyjazd na ŚDM Lizbona 630 zł, na Grób Pański w Jero-
zolimie (przy ucałowaniu Krzyża) – 1580 zł. Niech Pan Bóg wynagrodzi hojność. 
▪ W środę 24 kwietnia w naszej parafii ks. bp Andrzej Kaleta udzielił sakramentu bierzmo-
wania 34 młodym osobom. Podczas tej uroczystości wprowadzone zostały relikwie św. Jana 
Bosko. Dziękujemy rodzinie z Brzezin za ufundowanie relikwiarza. 
▪ W środę zaczyna się maj, miesiąc maryjny. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach ku 
czci Matki Bożej. Zachęcamy także do modlitwy przy kapliczkach. 
▪ Za tydzień po mszy św. o godz. 8.00 spotkanie członków Kół Różańcowych. 
▪ Zapraszamy w piątek do uczestnictwa we mszy świętej w Uroczystość MB Królowej Polski. 
▪ 30 kwietnia przeniesiona z 23 kwietnia uroczystość św. Wojciecha, a 4 maja wspomnienie 
św. Floriana, zapraszamy na msze z oddaniem czci relikwiom. 
▪ Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, Rada Sołecka w Brzezinach oraz Samo-
rządowe Centrum Kultury w Morawicy zapraszają na "WIECZÓR PIEŚNI MARYJNYCH" 
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, który odbędzie się w niedzielę 12 ma-
ja 2019 roku o godz. 17.00 (po mszy św. o godz. 16.00) w Kościele w Brzezinach. W pro-
gramie przewidziano występy 11 chórów i zespołów. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

Intencja różańcowa na maj 

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności po-
między narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia, z tej okazji chciałem zapytać o to jak działa 
Caritas w naszej parafii? Czy poszukujecie jakiś wolontariuszy? Jeśli tak, to kto może 
się zgłaszać?   

- /DZ/ Parafialny Zespół Caritas im. bł. Bernardyny Jabłońskiej został założony w lutym 2016 
roku. Jego prezesem jest pani Aneta Łyżwa i skupia on 11 dorosłych osób. Główne 
działania jakie podejmuje to pomoc materialna najbiedniejszym mieszkańcom naszej parafii. 
Realizuje to m.in. poprzez wydawanie żywności, paczki świąteczne oraz dofinansowanie 
kolonii dla dzieci. Wolontariusze wspierają także osoby samotne poprzez odwiedziny  
w domach. Największym skarbem jaki można dać drugiemu człowiekowi jest nasz czas, 
dobre słowo, uśmiech. To cenniejsze niż dobra materialne. Pamiętajmy, że Kościół uczy nas 
uczynków nie tylko co do ciała, ale także co do ducha. PZC Brzeziny formuje się także 
poprzez comiesięczne uczestnictwo w Nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia. Każdy, kto 
chciałby dołączyć może skontaktować się z panią prezes, tel. 790 885 982. Warto pomagać. 

Boży człowiek… - bł. Sulprycjusz Nuncjusz (5 maja) 
Sulprycjusz przyszedł na świat 13 kwietnia 1817 r. Gdy miał ledwie kilka lat, zmarli jego ro-
dzice; zajęła się nim babcia. Kiedy chłopiec miał 14 lat, z powodu nadmiernej pracy nadwy-
rężył sobie nogę, tak że pękła mu kość w stopie. Musiał przeleżeć w szpitalu trzy miesiące 
(1831). Po powrocie ze szpitala nie zamieszkał już u okrutnego wuja, ale udał się do Neapo-
lu w poszukiwaniu krewnego, Franciszka Sulprycjusza. Tu przypadkowo napotkał Feliksa 
Wochingera, który polubił chłopca jak własnego syna. Niestety, rana zaczęła się boleśnie 
odnawiać. Chłopak udał się ponownie do szpitala dla nieuleczalnie chorych, gdyż był to 
szpital przeznaczony dla najuboższych. Kiedy zacny Wochinger odwiedził go i zorientował 
się, w jak prymitywnych warunkach przebywają tam chorzy, zabrał ze sobą Sulprycjusza do 
domu w pobliżu Neapolu (1834). Lekarze nie poznali się na chorobie. Młodzieniec znosił 
niewysłowione bóle z heroiczną pogodą ducha oraz poddaniem się woli Bożej. Ucięto mu 
nogę, ale bóle nie ustały. W takim stanie zmarł 5 maja 1836 roku, mając zaledwie 19 lat. 
Ciało zmarłego w opinii świętości młodzieńca umieszczono w kościele rodzinnym, w Pesco-
sansonesco. Przez pięć dni niezliczone tłumy wiernych, zgromadzone na tym pustkowiu, 
ściągały z różnych stron, by modlić się przez jego orędownictwo. Jest to pierwszy robotnik 
wyniesiony do chwały ołtarzy. Ciężka praca od dziecka, znoszona z poddaniem się woli Bo-
żej, sieroca niedola i cierpienia ostatnich lat otworzyły mu drogę do chwały wybranych. 

Znalezione... 
„Młody człowiek idzie do księdza i mówi: – Proszę księdza, nie pójdę już więcej do kościoła! 
Ksiądz pyta: – Tak? A możesz mi powiedzieć, dlaczego? Młody człowiek odpowiada:  
– O mój Boże, tu widzę siostrę, która mówi mi źle o innej siostrze, tam – brata, który słabo 
czyta, chór podzielony i fałszujący, ludzie podczas mszy patrzą w komórki, nie wspominając 
o ich wyniosłym i egoistycznym zachowaniu poza kościołemY Ksiądz odpowiada: – Masz 
rację. Ale zanim definitywnie opuścisz kościół, chciałbym, żebyś wyświadczył mi przysługę: 
weź szklankę pełną wody i okrąż trzy razy kościół, nie wylewając z niej ani kropli. Potem 
możesz opuścić kościół. – To łatwe! – woła młody człowiek. Zrobił trzy okrążenia, jak ksiądz 
prosił, wraca i mówi: – Zrobione, proszę księdza. A ksiądz pyta: – Kiedy okrążałeś kościół 
ze szklanką wody, zauważyłeś, że siostra źle o kimś mówiła? – Nie. – Widziałeś ludzi obo-
jętnych wobec innych w kościele? – Nie. – Wiesz, dlaczego? Bo byłeś skoncentrowany na 
szklance, by nie uronić z niej ani kropli. WieszY podobnie jest w naszym życiu. Kiedy nasze 
serca koncentrują się na Chrystusie, nie mamy czasu dostrzegać błędów innych. Kto wy-
chodzi z kościoła z powodu zakłamanych chrześcijan, nigdy nie wszedł do niego naprawdę 
z powodu Jezusa.”  

Zamyśl się… 
„Zła rada zawżdy temu 
bywa najszkodliwsza, kto 
ją wymyśla.” /Mikołaj Rej/  

Uśmiech 
Na chodniku stoi paniusia i machając łapką woła: - Taxi, taxi!  
Z przejeżdżającej taryfy głowę i rękę wystawia pasażer, macha-
jąc ręką woła do pani: - Piesza, piesza! 

Coś dla ducha… 
„Dąż ku temu co prawdziwe” 

„Jest różnica między prawdziwym chrześcijaństwem a kulturowym chrześcijaństwem, które 
proponuje własny zestaw kiepskich mitów. Jezus był Żydem z Bliskiego Wschodu, a nie gra-
jącym Go w filmie angielskim aktorem. Krzyż był straszliwym sposobem śmierci, a nie pięk-
ną złotą ozdobą czyjegoś łańcuszka. Gdy Jezus uzdrawiał ludzi, nie otrzymywali jedynie po-
rządnej modlitwy i dobrego wewnętrznego samopoczucia. Modlił się nad nimi i całkowicie 
ich uzdrawiał. Kiedy Jezus mówi, że aby osiągną moc uzdrawiania, mamy Jego siłę, nie 
używa tego w sensie przenośnym. Gdy ktoś jest w potrzebie, nie kończ spotkania z nim 
słowami: „Będę myślał o tobie”. Synu, skoro prawdziwe chrześcijaństwo jest dostępne, nie 
decyduj się na kulturowe. Moje Słowo jest ponad kulturami.”                        /Andy Cloninger/ 

 


