
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 27.04  Dzień Powszedni  
1800 1) + Tadeusza (19 r. śm.), Genowefę, Wiesława Januszków, Mariannę Kubicką - zam. 
Danuta Januszek 
       2) + Paulinę Mazur - od szwagra Zbyszka z r. 
1830 1) + Zofię Szczepanek - z int. Teresy i Edwarda Mastelarz 
        2) + Cecylię Tetelewską od chrześnicy Doroty z r. 
Wtorek 28.04 Dzień Powszedni  
1800   1) O Boże błogosławieństwo w r. ślubu Anny i Zygmunta  
         2) + Zdzisława Lużyńskiego 
1830  1) + Helenę Bentkowską - od Heleny Adamczyk 
        2) + Józefa Zegadło - córka Teresa z r. 
Środa 29.04 Św. Katarzyny ze Sieny (święto)   
1800 1) + Leokadię Pyk 
        2) + Józefa (r. śm.), Edwarda Brzozów, Kazimierza Bałę, Mirosława Kozłowskiego, 
Ewelinę Jabczyk i zm. z r. Ślusarczyków 
1830 1) + Helenę Bentkowską i Teresę Król - od KGW z Kowali 
        2) + Zdzisława Lużyńskiego 
Czwartek 30.04 św. Piusa V (wspomnienie)  
1800  1) + Bolesława Kowalskiego - z int. córki z r. 
         2) + Paulinę Mazur - od szwagierki Emilki z r. 
1830 1) + Zofię Szczepanek - zam. siostra z r. 
        2) + Helenę Bentkowską - od koła Róż. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Kowali 
Piątek 01.05 św. Józefa Rzemieślnika (wspomnienie)  
800 W 1 r. ur. Jakuba o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie zam. rodzice 
1200 W 25 r ślubu Bożeny i Grzegorza Michty - dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo dla małżonków i ich dzieci 
1800 + Krystynę, Bolesława, Bożenę, Irenę Parkitów, Kazimierza Barana, zm. z r. Pawli-
ków i za dusze w czyśćcu cierpiące z int. r. 
Sobota 02.05 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski 
800 o ustanie pandemii i o deszcz 
1200 w pewnej intencji 
1700 + Mariannę, Jana Cudzików, Józefa, Anielę, Jakuba Zychowiczów, Mariannę Stefanię 
Gruszczyńską, Andrzeja, Tadeusza Wiejasów 
1800 + Mariannę Wierzbicką (2 r. śm) zam. mąż z córką 
Niedziela 03.05 Niedziela  
800 1) za Parafię 
      2) o Boże bł. dla żyjących sióstr i braci, a dla zmarłych o wieczne zbawienie z Kółka 
Róż. św. Maksymiliana Kolbego z Kowali. 
1000 1) + Władysława Lużyńskiego (r. śm.) 
      2) za przyczyną św. Floriana za żywych i zmarłych strażaków z Kowali, Nidy i Brzezin 
1200  + Józefa Mazura, zm. z r. Krajewskich, Danutę Stachurę 
1600 + Jana (r. śm.) i Zofię Woźniczko 

  

 

 
 

 III Niedziela Wielkanocna 
26 kwietnia 2020 r. Nr 22 (596) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:      Dz 2, 14. 22b-32    /    1 P 1, 17-21   Ewangelia:    Łk 24, 13-35 

W pierwszy dzień tygodnia 
dwaj uczniowie Jezusa byli 
w drodze do wsi, zwanej 
Emaus, oddalonej o sześć-
dziesiąt stadiów od Jeruza-
lem. Rozmawiali oni z sobą 
o tym wszystkim, co się wy-
darzyło. Gdy tak rozmawiali 
i rozprawiali z sobą, sam 
Jezus przybliżył się i szedł z 
nimi. Lecz oczy ich były jak-
by przesłonięte, tak że Go 
nie poznali. On zaś ich za-
pytał: «Cóż to za rozmowy 
prowadzicie z sobą w dro-

dze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś 
chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach sta-
ło». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarej-
czykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak ar-
cykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że 
On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to sta-
ło. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znala-
złszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On 
żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale 
Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do 
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby 
wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał 
im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której 
zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, 
gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. 
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał 
im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między 
sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyja-
śniał?» W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Je-
denastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał 
się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy 
łamaniu chleba. 
 

XII Tydzień Biblijny 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Franciszka Rabieja 
ze Zbrzy oraz Janinę Kołek z d. Kuta pochodząca z Brzezin, Stanisława Kamińskiego  
z Brzezin, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 



 
 
 

A w parafii… 
▪ W minionym tygodniu Pan powołał do wieczności + Janinę Kołek z d. Ku-
ta pochodzącą z Brzezin, pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 
13.00 oraz + Stanisława Kamińskiego z Brzezin, pogrzeb odbędzie się w 
poniedziałek o godz. 15.00. "Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie…". 
▪ Dziś rozpoczyna się XII Tydzień Biblijny, dodatkowo w tym tygodniu prze-
żywamy:  
- w środę Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora K-ła, Pa-
tronki Europy,  
- w piątek wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Msze św. o 8, 12, 18, 
- w sobotę Uroczystość N.M.P. Królowej Polski. Msze św. o 8, 12, 17, 18. 
▪ W tym tygodniu przypada piersszy piątek i sobota miesiąca. W tych 
dniach wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi od 
godz. 15 do 18. Będziemy modlić się o ustanie pandemii i o deszcz. 
▪ Za tydzień rozpoczyna się Tydzień Modlitw o powołania do Służby Bożej 

w Kościele. Jest to pierwsza niedziela miesiąca. Nie będzie spotkania kół Różańcowych, ale 
przypominam i bardzo proszę o dokonanie zmiany tajemnic różańcowych. O godz. 8 będzie 
sprawowana Msza św. o B. bł. dla żyjących sióstr i braci, a dla zmarłych o wieczne zbawie-
nie z Kółka Róż. św. Maksymiliana Kolbego z Kowali. O godz. 10 będziemy się modlić za 
przyczyną św. Floriana za żywych i zmarłych strażaków z Kowali, Nidy i Brzezin. 
▪ Ks. biskup Stanisław Gądecki, Przew. KEP wystosował apel o wytrwałą i żarliwą modlitwę 
błagalną o deszcz, z którym solidaryzuje się i zachęca do modlitwy nasz biskup ordynariusz. 
▪ Ks. biskup Jan Piotrowski wystosował dekret o dyspensie od postu i dekret o I Komunii św. 
▪ Przypominam, że godnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązuje nas noszenie 
masek w miejscach publicznych - również w kościele - i ograniczenie ilości wiernych w za-
leżności od powierzchni świątyni. W naszym kościele wynosi ona 315 m2, toteż jednocze-
śnie może przebywać 21 osób. 
▪ W związku z panującą pandemią nasza parafialna pielgrzymka do Włoch zostaje przeło-
żona na miesiąc październik. Jeśli sytuacja w miejscach do których chcemy pielgrzymować 
nie ulegnie zmianie, pielgrzymka zostanie przesunięta na następny weekend majowy  
w 2021 roku, albo zostanie całkowicie zmieniony kierunek pielgrzymowania. Szczegółowe 
informacje u ks. Damiana. 
▪ W najbliższą środę przystępujemy do tynkowania pomieszczeń na nowej plebanii. 
▪ W sobotę Dzień Flagi, zachęcamy do wywieszenia biało-czerwonej flagi przed domem. 
▪ Dziękuję za indywidualne składanie ofiar na kościół i na wywóz śmieci z cmentarza, tym 
bardziej, że od pojawienia się pandemii nie jest zbierana taca ani na Mszach św., ani na 
adoracji krzyża, ani na pogrzebach.  
▪ Dziękuję za przeprowadzanie transmisji online Mszy św. o godz. 10 z naszego kościoła.  
W czasie pandemii zapraszamy w każdą niedzielę do uczestnictwa w transmitowanej Mszy 
świętej. 

Kazanie espresso… 
„Kto zdradził Jezusa, kto skazał Go na śmierć, kto zabił? – warto postawić sobie to pytanie  
i szczerze na nie odpowiedzieć. Zdradził Judasz, skazali członkowie Sanhedrynu i Piłat, eg-
zekucji dokonali rzymscy żołnierze. A jednak w dniu Pięćdziesiątnicy o śmierć Jezusa 
„oskarża” swoich słuchaczy: „wy przybiliście Go rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście”.  
I słusznie mówi pierwszy papież. Dopóki odpowiedzialnego za mękę i śmierć Jezusową bę-
dę szukał poza sobą, daleki jestem od nawrócenia. Każdym grzechem zdradzam Jezusa, 
wydaję na niego wyrok, dokonuję egzekucji. Świadomość, że to jaj jestem winny, powinna 
mi pomóc odrzucić ze stanowczością moje zło, a budować dobro. Powinna też mnie uzdol-
nić do serdecznego postrzegania innych grzeszników, którzy podobnie jak ja odpowiadają 
za śmieć Jezusa i podobnie jak ja są obdarowani Łaską przez Zmartwychwstałego. 

Boży człowiek… św. Maria od Wcielenia Guyard-Martin (30 kwietnia) 
Teresa przyszła na świat w Tours (Francja) 28 
października 1599 r. w rodzinie piekarza Florenta 
Guyarta i Jeanne Michelet. Zgodnie z wolą rodziców, 
mając 17 lat wyszła za mąż za Claude Martina, 
właściciela przędzalni jedwabiu. Dwa lata po ślubie zmarł 
jej mąż, zostawiając ją z kilkutygodniowym synem. Mimo 
propozycji powtórnego małżeństwa, postanowiła 
pozostać wdową. 24 marca 1620 roku doświadczenie 
mistyczne wprowadziło ją w świat, którego wspaniałości 
nie podejrzewała. Weszła na drogę, która doprowadziła 
ją aż do najgłębszej zażyłości z Bogiem Trójjedynym, 
którego wymagania czystości zażądają od niej bolesnych 
wyrzeczeń. W kilka lat później, 10-letniego syna - 
późniejszego benedyktyna - oddała pod opiekę siostrze, 

a sama wstąpiła do urszulanek. Następnie w 1639 r. wyjechała do Quebecu, gdzie podjęła 
pracę misyjną. Nauczyła się języka Irokezów, pracowała wśród Indian. Napisała dla nich 
słowniki i katechizmy. Nazwano ją "Teresą Nowej Francji". Była mistyczką. Pozostało po niej 
ponad 12 tysięcy listów, które są jednymi ze świadectw życia kolonii francuskiej w XVII w. 
na Nowej Ziemi. Zmarła 30 kwietnia 1672 r.  

Czy wiesz, że… 
1) W 1929 r. na rzece Słudwi w pobliżu miejscowości Maurzyce powstał pierwszy na świecie 
spawany most drogowy. Zaprojektował go prof. Stefan Bryła. Most przyjeżdżali oglądać  
i zapoznać się z technologią inżynierowie m. in. z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Most 
przetrwał wojnę i był używany do 1977 r. Potem zastąpiono go większym mostem. Po re-
moncie z 2009 r. jest udostępniony jako atrakcja turystyczna. W 2008 r znalazł się na wyda-
niu okolicznościowych znaczków przez Pocztę Polską. Dzięki Polskim budowlańcom w II RP 
byliśmy pionierami konstrukcji spawanych. Publikacje naszych rodaków od razu były tłuma-
czone na języki obce a świat od nas uczył się technologii budowania konstrukcji spawanych. 
W czasie wojny prof. Bryła opracował dla Armii Krajowej podręcznik jak niszczyć mosty sta-
lowe które służyły walce przeciwko Niemcom.   

Uśmiech… 
W jednym przedziale spotykają się przedstawiciele dwóch zakonów: 
kapucyn (Bracia Mniejsi Kapucyni) oraz jezuita (Towarzystwo Jezuso-
we). Jezuita łypie na charakterystyczną rudą brodę kapucyna i mówi: 
„Podobno Judasz miał rudą brodę”. Na co kapucyn: „Czy miał rudą 
brodę nie wiem. Ale na pewno należał do towarzystwa Jezusowego”. 

Zamyśl się… 
„Myśleliśmy, że 
zawsze będziemy 
zdrowi w chorym 
świecie.” /Papież 
Franciszek/ 

Coś dla ducha… 
„Jak Go poznać?” 

„Pan Jezus powiedział: „Przyjdę do was”. Kto przychodzi do dzieci? Czasem rano przyleci 
wróbel i puka do okna, puka na dzień dobry. Czasem babcia przyjeżdża w niedzielę. Znam 
taki dom: babcia w niedzielę przyjeżdża, przychodzi do dzieci z prezentem. Czasem do 
dzieci przychodzą koleżanki i koledzy. Kiedy do dzieci przychodzi Pan Jezus? Jak poznać, 
że On przychodzi, skoro jest niewidoczny i albo jest w niebie, albo widzimy Go na obrazku? 
Jeżeli w domu wszyscy się kochają, jeżeli czyni się jakieś dobro, na przykład ktoś kłamał, 
pewnego dnia przestał kłamać i mówi prawdę (a pewien uczony powiedział, że jak ktoś kła-
mie, to mu się trzęsie paluch u nogi, ale tego nikt nie widzi, bo noga jest w bucie), ktoś był 
skąpcem, a potem zaczął rozdawać innym i pomagać, ktoś dokuczał mamusi – teraz ją 
przeprosił i nawet w rękę pocałował – to znak, że przyszedł niewidzialny Pan Jezus. Nikt Go 
nie widział, ale On każdemu powiedział coś do serca i do samej duszy.” /ks. J. Twardowski/ 

 


