
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 04.04 Dzień Powszedni   
1800 + Mariana Janikowskiego zam. mama 

1830 + Ryszarda Stokowca 

Wtorek 05.04 Dzień Powszedni  
1800 + Tomasza Kubickiego zam. rodzice 

1830 + Annę Pawluszek z int. Stanisławy Sobańskiej z córką Barbarą i synem Tomaszem  

Środa 06.04 Dzień Powszedni    
1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Czesławę, Stanisława Machulskich, 

Pelagię, Zygmunta Kowalskich, Mariannę, Augustyna Stachurów 3) + zm. rodziców Za-

wadzkich i teściów Zegadłów 4) + Edwarda Pierzaka od Zespołu Brzezinianki 5) + Janinę 

Kutę od wnuczka Mariusza z r. 6) + Marię, Jana, Anielę, Władysława, Józefę, Cecylię  

i Irenę Kubickich 7) + Franciszkę, Jana, Tadeusza Frankowiczów, Wincentego Zygadło, 

Mariannę Skarbek 8) + Andrzeja Litwina o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawie-

nie zam. rodzice chrzestni 9) + Czesława Machulskiego od uczestników pogrzebu  

10) Do Serca Jezusowego i Matki Bożej Łaskawej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo  

i opiekę Bożą dla Anny i jej dzieci 

1900 W 20 r. ślubu Krystyny i Grzegorza o Boże błogosławieństwo 

Czwartek 07.04 Dzień Powszedni 
1800 + Cecylię Korban (1 r. śm.) 

1900 + Janinę Kutę zam. synowa Grażyna z r. 

Piątek 08.04 Dzień Powszedni 
1600 + Annę Stachurę z int. syna Waldemara z r. 

1800 + Mariana Janikowskiego z int. siostry Wiesławy z synami 

Sobota 09.04 Dzień Powszedni 
1800 + Władysława Majczaka 

1830 + Mariusza Materka z int. żony z dziećmi 

Niedziela 10.04 Niedziela Męki Pańskiej 
800 + Stefana (r. śm.), Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietszczyka, zm. z r. Krawczyków 

zam. rodzina 

1000 + Józefa (r. śm.), Kazimierę Prokop 

1200 Msza Święta 

1600 za Parafię 
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V Niedziela Wielkiego Postu 
3 kwietnia 2022 r. Nr 19 (697) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 1 Krl 8, 22-23. 27-30 /  1 Kor 3, 9b-11. 16-17   Ewangelia: J 4, 19-24 

Kobieta z Samarii po-
wiedziała do Jezusa: 
«Panie, widzę, że je-
steś prorokiem. Ojco-
wie nasi oddawali 
cześć Bogu na tej gó-
rze, a wy mówicie, że w 
Jerozolimie jest miej-
sce, gdzie należy czcić 
Boga». Odpowiedział 
jej Jezus: «Wierz Mi, 
niewiasto, że nadcho-
dzi godzina, kiedy ani 
na tej górze, ani w Je-
rozolimie nie będziecie 
czcili Ojca. Wy czcicie 
to, czego nie znacie, 
my czcimy to, co 
znamy, ponieważ zba-
wienie bierze początek 
od Żydów. Nadchodzi 
jednak godzina, 
owszem, już jest, kiedy 
to prawdziwi czciciele 
będą oddawać cześć 

Ojcu  
w Duchu i prawdzie,  
i takich to czcicieli chce 
mieć Ojciec. Bóg jest 
duchem; potrzeba 
więc, by czciciele Jego 

oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». 
 
 
 
 

Jezu, srogim krzyża ciężarem 
na kalwaryjskiej drodze zmordowany, 

Jezu mój kochany! 
 

 
 

Extra… 
× 04.04.1660 – Hetman polny koronny Stefan Czarniecki za zasługi wojenne otrzymał 

Białystok. 
× 05.04.1941 – W Kielcach niemieccy okupanci utworzyli getto żydowskie. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W minionym tygodniu we wtorek odbył się pogrzeb + Czesława Machulskiego z Brzezin,  
a w środę + Andrzeja Litwina z Kowali Małej. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek…”. 
▪ Dzisiaj 5 Niedziela Wielkiego Postu i pierwsza, adoracyjna niedziela miesiąca. Po Mszy św. 
o godz. 8.00 spotkanie członków Kół Różańcowych, a po Mszy Św. o 10.00 spotkanie kl. 3 
na naukę pieśni do Komunii św. 

▪ W czwartek – pierwszy czwartek miesiąca o godz. 
18.00 będzie sprawowana Msza św. wotywna o Jezusie 
Chrystusie Najwyższym Kapłanie i będziemy się modlić 
o nowe, święte powołania także z naszej Parafii. 
▪ Również w czwartek spotkanie Kręgu Biblijnego na 
świetlicy o godz. 17 00. 
▪ Spotkanie ministrantów i kandydatów na ministrantów 
w piątek o godz. 17.00 w kościele. 
▪ Do chorych niezdolnych dotrzeć do kościoła i zgłoszo-
nych w zakrystii udam się z Sakramentem Namaszcze-
nia Chorych w najbliższy piątek – 8 kwietnia od godz. 
9.00. Dotychczas są zgłoszone 3 osoby. 
▪ Za tydzień Niedziela Palmowa. Po Mszy św. o godz. 
10.00 konkurs na najwyższą palmę, przygotowany przez 
Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Dla zwycięz-
ców przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczest-
niczących w konkursie upominki. Na sumie nie ma 
chrztów toteż jest wolna intencja Mszy św. 
▪ Od 1 kwietnia Msze św. nie o godz. 16.00, lecz  
o 18.00. 

▪ W zakrystii do nabycia tradycyjne baranki wielkanocne. 
▪ Od świąt Wielkanocnych wrócimy do posługi sprzątania kościoła, wszak troska o czystość 
jest pragnieniem i zadaniem wszystkich wierzących. 
▪ Burmistrz Miasta i Gminy Morawica oraz Centrum Kultury zapraszają na Kiermasz Ozdób 
Wielkanocnych, który odbędzie się w niedzielę 10 kwietnia w holu centrum Samorządowego 
w Morawicy przy ul, Spacerowej 7 w godzinach od 9 00 do 16 00. Na kiermaszu oprócz wy-
robów lokalnych artystów, będzie można zakupić rękodzieło od Pań z Ukrainy obecnie miesz-
kających w Gminie Morawica. Pieniądze z puszki zostaną przeznaczone na pomoc naszym 
sąsiadom z Ukrainy. Serdecznie zapraszamy. 
▪ Dziękuję osobom adorującym Najświętszy Sakrament i tym, którzy dla celów organizacyj-
nych zadeklarowali swoją godzinną obecność na całodobowym czuwaniu Najświętszego Sa-
kramentu z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca. 
▪ Wczoraj uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej w plenerze. Dziękuję mieszkańcom Nidy za 
zorganizowanie i liczny udział w rozważaniu Męki Chrystusa. W najbliższą sobotę o godz. 
17.00 wyruszymy spod Krzyża misyjnego koło kościoła, przejdziemy przygotowaną trasę  
i zakończymy na cmentarzu poświęceniem nowo wykonanego krzyża. Oprócz mieszkańców 
Brzezin zapraszam także Podwole. 
▪ Dziękuję Różom Różańcowym za zamówioną Mszę św. w mojej intencji. 
▪ Dziękuję wioskom, które zorganizowały zbiórkę na kwiaty do Grobu Bożego. 
▪ W przyszłą niedzielę druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 

Czy wiesz, że… 
Jakiś czas temu na łamach naszego pisma ogłaszaliśmy proces wytoczony wobec pani poli-
tyk Finlandii Paivi Marii Kuvaja Rasanen za głoszenie katolickich poglądów jako sianie niena-
wiści. Na szczęście sąd w Helsinkach oczyścił ją z zarzutów i uniewinnił. Dziękujemy wszyst-
kim którzy włączyli się w modlitwę w tym ważnym procesie dla wolności i swobody głoszenia 
chrześcijańskich wartości w naszym rejonie świata.  

Boży człowiek… -  św. Wilhelm z Paryża (6 kwietnia) 
Wilhelm (znany także jako Wilhelm z Eskil lub Wilhelm z Ebbelholt) urodził się ok. 1122/1123 
r. w Paryżu lub Compiègne we Francji, w rodzinie szlacheckiej. Wychował go wuj, Hugo, 
czterdziesty drugi opat Saint-Germain-des-Prés w Paryżu. Po otrzymaniu święceń subdiako-
natu, Wilhelm został kanonikiem kościoła Sainte-Genevieve-du-Mont. Jego przykładne życie 
nie podobało się innym kanonikom; próbowali za wszelką cenę pozbyć się go ze swego grona. 
Przyjąwszy święcenia diakonatu, Wilhelm został skierowany do małego klasztoru Epinay 
poza Paryżem. Szczęśliwie jednak w 1148 r. papież Eugeniusz III odwiedził Paryż i rozwiązał 
dotychczasową wspólnotę kanoników. Na ich miejsce sprowadził kanoników regularnych z 
paryskiego klasztoru św. Wiktora, którego przeor, Odon, został opatem św. Genowefy. 
Wkrótce także Wilhelm powrócił do tej wspólnoty, zostając jej subprzeorem. Okazał się bar-
dzo gorliwym w życiu duchowym. 
Sława Wilhelma dotarła do uszu biskupa Absaloma z Roskilde w Danii. W 1161 r. wysłał on 
do Wilhelma poselstwo z zaproszeniem do podjęcia trudu reformy klasztoru św. Tomasza  
w Eskilsø w jego diecezji. Wilhelm przystał na tę propozycję. Został opatem tego klasztoru. 
Pomimo trudności wynikających z biedy i oporu dotychczasowych członków wspólnoty, zdołał 
zreformować klasztor i przywrócić w nim regułę św. Augustyna. W 1178 r. przeniósł go do 
Æbelholt (dziś w okolicy Hillerød są ruiny tego klasztoru). 
Wilhelm uświęcił się poprzez życie modlitwy i surowe umartwienia, które towarzyszyły cier-
pieniu wynikającemu z surowego klimatu i ubóstwa. Nosił włosienicę, spał na gołej ziemi  
i codziennie pościł. Ilekroć zbliżał się do ołtarza, zalewał się łzami, ofiarując siebie Bogu  
w duchu adoracji. 
Około 1194 r. Wilhelm udał się do Rzymu w imieniu Ingelburgi, siostry króla Danii, która zo-
stała oddalona przez swojego męża, króla francuskiego Filipa Augusta. Po powrocie do 
Eskilsø zmarł w Niedzielę Wielkanocną, 6 kwietnia 1203 r. Kanonizował go papież Honoriusz 
III w 1224 r. 

Zamyśl się… 
„Gdybym nie nosił sutanny, sam stanąłbym na 
czele armii, by wyzwolić kraj od tego typa!” 
/Św. Alojzy Orione – jego słowa odnosiły się 
do Włoskich rządów Mussoliniego/  

Uśmiech 
- Dlaczego tak późno wróciłeś z podwórka? - 
pyta mama Bolka. 
– Bo bawiliśmy się w pociąg, który miał  
2 godziny spóźnienia. 

Coś dla ducha… 
„Kazanie Św. Franciszka” 

Pewnego dnia święty Franciszek, wychodząc z klasztoru, napotkał brata Ginepro. Był on bar-
dzo prostym, dobrym człowiekiem i święty Franciszek bardzo go kochał. 
Spotkawszy go, powiedział: 
- Bracie Ginepro, pójdź ze mną, będziemy głosić kazania - poprosił. 
- Ojcze mój, odpowiedział brat - wiesz przecież, że jestem za mało wykształcony. Czy mogę 
więc przemawiać do ludzi? 
Święty Franciszek nalegał jednak i brat Ginepro wreszcie się zgodził. Wędrowali przez całe 
miasto modląc się w ciszy za wszystkich tych, którzy pracowali w warsztatach i ogrodach. 
Uśmiechali się do dzieci, szczególnie tych bardzo biednych. Zamieniali kilka słów z najstar-
szymi. Dotykali chorych. Pomogli pewnej kobiecie dźwigać ciężki dzban z wodą. 
Kiedy przemierzyli już kilkakrotnie całe miasto, święty Franciszek powiedział: 
- Bracie Ginepro, czas byśmy powrócili do klasztoru. 
- A nasze kazanie? 
- Wygłosiliśmy je już... Wygłosiliśmy - odpowiedział z uśmiechem Święty. 
Jeśli twoje ubranie jest przesiąknięte zapachem mchu, nie ma potrzeby byś mówił o tym 
wszystkim. Zapach będzie mówił sam za siebie. 
Najlepszym kazaniem jesteś ty sam.                                                                /Bruno Ferrero/ 

 


