
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 05.04 Poniedziałek Wielkanocny 
800 + Tomasza Kubickiego z int. rodziców  
1000 O Boże błogosławieństwo oraz opiekę św. Dominika dla Dominika z racji 3 r. chrztu 
św.  
1200 Chrzty: 1) Kornelia Anna Bentkowska 2) Pola Katarzyna Gola 
1600 + Stanisława Zygadło zam. syn Rafał z r. 
Wtorek 06.04 Wtorek w oktawie Wielkanocy  
1800 W 30 r. ślubu Małgorzaty i Piotra o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  
1830 + Grzegorza Krzyszkowskiego od koleżanek i kolegów ze SP 
Środa 07.04 Środa w oktawie Wielkanocy    
1800 1) + Leszka Engela (r. śm.) 2) + Stanisława Zygadło od Artura Śniocha z r. 3) + Jani-
nę Słowińską od r. Kubickich 4) + Zofię Wawrzeńczyk od sołtysa Brzezin 5) + Tomasza 
Głogowskiego od rodziny Małek 6) + Tadeusza Kurtka z int. Teresy, Piotra i Renaty Kar-
czewskich i Eweliny, Sebastiana Metryków 7) + Henryka Rabieja zam. Ludowy Klub 
Sportowy “Orkan” Bilcza  
1900 + Grzegorza Krzyszkowskiego od rodziców    
Czwartek 08.04 Czwartek w oktawie Wielkanocy  
1800 + Bolesława Kowalskiego- z int. córki  
1830 + Grzegorza Krzyszkowskiego od r. Dziewięckich 
Piątek 09.04 Piątek w oktawie Wielkanocy  
1800 + Kazimierę Walszczak, Juliana i Stanisława Stachurę 
1830 + Mieczysławę Kowalską zam. brat Władysław z r. 
Sobota 10.04 Sobota w oktawie Wielkanocy 
1800 1) + Kazimierę, Józefa Prokopów (r. śm.)  
       2) + Barbarę Bedlę 
1830 + Genowefę Paradowską od r. Pedryczów, Gawęckich i Michcików  
Niedziela 11.04 Niedziela Miłosierdzia 
800 + Karola i Sebastiana Tetelewskich  
1000 + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietszczyka i zm. z r. Szczepankowskich 
zam. rodzina 
1200 + Jana, Magdalenę Nosek 
1600 za Parafię 
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 Niedziela  
Zmartwychwstania Pańskiego 
4 kwietnia 2021 r. Nr 19 (645) 

 

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 położono». Wy-
szedł więc Piotr i ów drugi uczeń  
i szli do grobu. Biegli obydwaj ra-
zem, lecz ów drugi uczeń wyprze-
dził Piotra i przybył pierwszy do 
grobu. A kiedy się nachylił, zoba-
czył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł po-

tem 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 zwiniętą 
w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy 
do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On 
ma powstać z martwych. 

Kazanie espresso… 
Nawet ludzie będący blisko Jezusa zapomnieli o Jego słowach, w których zapowiada swoje 
zmartwychwstanie. Maria Magdalena przybyła do grobu z konkretnym zamiarem. Kiedy zo-
baczyła odsunięty kamień, wystraszyła się, że zabrano Pana. Następnie przybiegli aposto-
łowie. Piotr wszedł do grobowca i zauważył leżące płótna. Z pewnością zaczął się zastana-
wiać nad tym, co mogło się stać, ale dopiero Jan, umiłowany uczeń, patrząc na nie z ser-
cem przepełnionym wiarą, uwierzył w to, co po ludzku było nieprawdopodobnie: Jezus 
zmartwychwstał! Zatem, aby poznać prawdę, nie wystarczają tylko zmysły i rozum, po-
trzebne są jeszcze wiara, pokora i miłość.                                                      /ks. M. Frukacz/ 
 
 

NASZ PAN ŻYJE! ALLELUJA! 
 
 
 

Extra… 
× 05.04. 1941 – W Kielcach niemieccy okupanci utworzyli getto żydowskie. 
× 06.04. 1620 – Papież Paweł V erygował diecezję Buenos Aires. 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W miniony wtorek odbył się pogrzeb + Barbary Bedli  
z Kielc, na wtorek na godz. 14 00 planowany jest pogrzeb 
zmarłej + Genowefy Zawadzkiej z Brzezin, a w piątek + Ni-
kodema Fałdzińskiego z Niemiec. Módlmy się: "Wieczny od-
poczynek....". 
▪ Pan zmartwychwstał. Alleluja. Dzisiaj o godz. 16 00 przy-
będzie do nas monstrancja “Królowa pokoju”, która przeby-
wała w Medjugorie. Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
będzie odbywać się codziennie z przerwą na Eucharystię od 
poniedziałku do soboty, w godzinach od 15.00 do 21.00, a w 
Niedzielę Miłosierdzia Bożego od 13 00 do 21 00. Nowenna 
do Miłosierdzia Bożego codziennie o godz. 15 00. Wykorzy-
stajmy tę szansę i przybądźmy na indywidualną adorację. 
▪ Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. będą spra-
wowane w porządku niedzielnym. Tradycyjnie będzie czyta-
ny list rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
▪ Przez najbliższe osiem dni okresu wielkanocnego obcho-
dzimy oktawę Uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa. 
Dlatego w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięź-
liwość od pokarmów mięsnych. 
▪ W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie 
Róż Różańcowych i zmiana tajemnic różańca św. 
▪ W najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny 
związek małżeński: 

- Koszewski Dariusz z Parafii św. Jana Ewangelisty w Zabieli i Karolina Malicka z naszej Pa-
rafii. Zapowiedź 1. 
- Gilewski Paweł z Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach i Rabiej Wiktoria  
z naszej Parafii. 
- Górecki Tomasz z naszej Parafii i Górecka Patrycja z Parafii św. Kazimierza w Bilczy. Za-
powiedzi 2. 
Jeśli ktoś zna przeszkody istniejące między tymi osobami ma obowiązek powiadomić dusz-
pasterzy. 
▪ W ramach akcji „Dodaj Nadzieję” w zeszłą niedzielę udało się zebrać na rzecz hospicjum 
w Miechowie 1543,39 zł. Dziękujemy za ofiary i zorganizowanie zbiórki. 
▪ Bardziej niż o kosztach jakie trzeba ponieść na wysypisku chociaż są one olbrzymie, 
chciałbym wspomnieć o trudnościach na jakie napotykamy, by śmieci z cmentarza zostały 
przyjęte. Tym bardziej pragnę serdecznie podziękować za wywóz odpadów panom: Wojcie-
szyński Andrzej, Krzysztof Znój, Ryszard Znój, Andrzej Nosek, sołtys Brzezin. 
▪ Zapewne zauważyliśmy wykończoną wiatę stanowiącą zadaszenie dla rowerów. To dzieło 
zostało wykonane przez: Marka Praszkiewicza, Włodzimierza Majcherczyka, Sołtysa Brze-
zin, Pawła Więckowskiego, Grzegorza Rybusa, Andrzeja Noska, Ryszarda Znoja, Tadeusza 
Węgrzyna, Pawła Bentkowskiego. 
▪ Dziękujemy za przygotowanie naszej świątyni do przeżywania świąt paschalnych: za po-
sprzątanie, przygotowanie dekoracji Ciemnicy, Grobu Pańskiego i liturgii na czas Triduum 
Paschalnego oraz za udział w liturgii minionych dni tu w kościele i poprzez mass -media. 
▪ Serdecznie dziękuję za ofiary składane na szaty do obrazu w ołtarzu głównym dla Matki 
Bożej i Pana Jezusa. Każde składane ofiary i wota są dokumentowane. Bóg zapłać. 
▪ Radujemy się zwycięstwem Chrystusa nad piekłem, śmiercią i szatanem. Wszystkim Para-
fianom i Gościom składamy jak najserdeczniejsze życzenia, pokoju i Bożego błogosławień-
stwa w życiu rodzinnym i zawodowym. Nie zapominamy o Parafianach chorych i starszych, 
którzy pozostali w domach czy szpitalach. Prosimy, aby przekazać im życzenia wielkanoc-
ne. 
 

Boży człowiek… - św. Prudencjusz (6 kwietnia) 
Pierwotnie nosił imię Galendo (Galindo). Pochodził z Hiszpanii, 
prawdopodobnie z rodu Aznarów, który osiedlił się w Gaskonii. 
Był kapelanem na dworze Ludwika I Pobożnego, gdzie dla 
cesarzowej Judyty ułożył Florilegium z psalmów. W 843 r. 
został biskupem w Troyes. Był współautorem roczników 
frankijskich (Annales Bertiniani), które pisał od roku 835 aż do 
końca życia. Był także redaktorem wskazówek do Pisma 

Świętego. Po reorganizacji życia kościelnego przeszedł do obozu przeciwników królewskich. 
Opowiadał się za skrajnym augustianizmem. Zmarł 6 kwietnia 861 r. 

Znalezione… 
Jeden kapłan napisał... Warto zatrzymać się nad tymi słowami: Zmarła Anna Przybylska 
Młoda kobieta. W moim wieku. Rak trzustki. Tragedia tym większa, że osieroconych została 
trójka dzieci. Dziś docierają do mnie zewsząd fragmenty wywiadów z aktorką. W jednym  
z nich powiedziała, że 'chciałaby doczekać wiosny'... Tylko wiosny... Gonimy za wielkimi 
rzeczami. Pragniemy wielkich zwycięstw. Chcemy wygrywać wojny i być tymi, na imię któ-
rych zginać się będzie każde kolano, a przynajmniej o których mówić będą. A życie jest tak 
kruche. Ulotne. Jest i nagle nie ma. Ktoś gasi światło, jak mawiała Osiecka. A my się mar-
twimy. Siwiejemy. Ogarniają nas depresje, wpadamy w dołki, cierpimy na chandry i przedłu-
żające się 'nie-chce-mi-się'. A może zamiast tego warto zachwycić się wiosną? Jesienią. 
Smakiem jabłka. Grzybem w koszyku. Sznurem dzikich ptaków. Stanąć na polu znad które-
go unosi się mgła i wyciągać twarz ku słońcu... A może czas siąść wieczorem z bliską oso-
bą i przytulic jej dłoń do policzka... napić się herbaty z pomarańczą.. zapalić świeczkę la-
wendową... poczytać książkę i zatracić się w czasie. Pal licho, że rano nieprzytomny wstanę 
do pracy. Akcja lektury była tak wciągająca... A może czas zachłysnąć się wierszem... A po-
tem własny napisać. I co z tego, że nazwą cię wierszokletą... A może listy nienapisane cze-
kają... ramiona nie objęte... policzki nie wycałowane... czupryny nie zmierzwione... słowa 
niewypowiedziane... Brzozy już gubią liście. Widziałeś to rano? I babie lato już odleciało. 
Pewnie nie zauważyłeś. Kukurydza już przejrzała... Wiesz o tym? Zobacz jak wiele spraw 
nam umyka, jak wielu rzeczy nie zauważamy, jak małostkowi jesteśmy... Boże ucz mnie 
chwytać dzień za dniem i cieszyć się nimi... I jeszcze zmarła Anna, tak mówiła w wywiadzie: 
"Wyspowiadałam się pierwszy raz od 13 lat. Teraz znowu kumpluję się z Panem Bogiem, 
chodzimy co niedziela na kawę. Bardzo dobrze mi z tą przyjaźnią, lecz nie narzucam niko-
mu mojej wiary, nie manifestuję jej i nie zmuszam innych, aby razem ze mną na tę niedziel-
ną kawę chodzili. Ale uwierz mi, że po tych spotkaniach jest mi naprawdę o wiele lżej. I my-
ślę, że dostałam swoją lekcję od Niego w jakimś celu. Po coś..." Wiesz dni są kruche. Ciesz 
się nimi.                                                                                                                /Ks. Mateusz/ 

Zamyśl się… 
„Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata” /Jezus z Nazaretu/ 

Uśmiech 
Głos w telefonie - Hallo? - tu sumienie, 
Czy pan zamówił budzenie? 

Coś dla ducha… 
„Koszt apatii” 

Jeśli umieścić żabę w naczyniu z zimną wodą, będzie sobie beztrosko pływać. Nie ma  
w tym nic dziwnego - żaby dobrze czują się w zimnej wodzie. 
Ale jeśli włożymy żabę do garnka z wrzątkiem, będzie próbowała wyskoczyć. W tym także 
nie ma nic dziwnego - żaby nie lubią wrzątku. 
A oto fakt rzeczywiście zdumiewający: jeśli wsadzimy żabę do naczynia z zimną wodą i za-
czniemy z wolna je podgrzewać, aż woda się zagotuje, żaba nie będzie próbowała wysko-
czyć. Powoli będzie przystosowywać się do zmian - aż do śmierci.                           /Anonim/ 

 


