
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 11.04 Poniedziałek Wielkiego Tygodnia   

1800 + Janinę Kutę zam. wnuk Krzysztof z r. 

1830 O powrót do zdrowia dla Ani i o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski zam. kole-

żanki i koledzy 

Wtorek 12.04 Wtorek Wielkiego Tygodnia   
1800 + Józefa Wawrzyckiego, Katarzynę, Władysława Kasperków, Franciszkę, Michała 

Wawrzyckich  

1830 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej dla Jakuba w 7 r. ur. 

Środa 13.04 Środa Wielkiego Tygodnia      
1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Bolesława i Genowefę Puchała  

3) + Stanisława Zygadło 4) + Edwarda Pierzaka od sołtysa z Brzezin 5) + Annę Pawluszek 

zam. r. Kopczyńskich 6) + Janinę Kutę od Wandy i Janusza Kurtków 7) + Aleksandrę Ksel 

(1 r. śm.) 8) + Andrzeja Litwina  od uczestników pogrzebu 9)+ Czesława Machulskiego od 

chrześnicy Eweliny z r. 

1900 + Marka Kubickiego od brata z rodziną 

Czwartek 14.04 Wielki Czwartek 
1800 1) + Danutę Stachurę zam. mąż i córka z r. 

        2) + Irenę Kasperek 

Piątek 15.04 Wielki Piątek 
1600 Liturgia Wielkiego Piątku 

Sobota 16.04 Wielka Sobota 
1930 1) + Józefa Linka (6 r. śm.) 

       2) W 75 r. ur. Zofii Zygadło zam. córki z r. 

Niedziela 17.04 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
600 za Parafię 

800 + Stefanię, Stanisława Łobodów, Mieczysława Lużyńskiego 

1000 + Karola, Sebastiana Tetelewskich 

1200 + Tadeusza (r. śm.) i zm. z r. Salamonów i Węgrzynów 

1600 + Danutę (10 r. śm.), Mieczysława, Józefę, Stefana Piotrowskich, Tadeusza Szczepań-

skiego, Genowefę i Mieczysława Litwina 
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Niedziela Palmowa 
10 kwietnia 2022 r. Nr 20 (698) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 50, 4-7 /  Flp 2, 6-11 
Ewangelia: Łk 22, 14 – 23, 56 
Procesja z palmami Łk 19, 28-40 
Jezus szedł naprzód, zdążając do 
Jerozolimy. Gdy przybliżył się do 
Betfage i Betanii, ku górze zwanej 
Oliwną, wysłał dwóch spośród 
uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, 
która jest naprzeciwko, a wcho-
dząc do niej, znajdziecie uwiązane 
oślę, którego nie dosiadał żaden 
człowiek. Odwiążcie je i przypro-
wadźcie. A gdyby was kto pytał: 
„Dlaczego odwiązujecie?”, tak po-
wiecie: „Pan go potrzebuje”». Wy-
słani poszli i znaleźli wszystko tak, 
jak im powiedział. A gdy odwiązy-
wali oślę, zapytali ich jego właści-
ciele: «Czemu odwiązujecie 
oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go po-
trzebuje». I przyprowadzili je do 
Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe 
płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. 
Gdy jechał, słali swe płaszcze na 
drodze. Zbliżał się już do zboczy 
Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo 
uczniów zaczęło wielbić radośnie 
Boga za wszystkie cuda, które wi-
dzieli. I mówili głosem donośnym: 
«Błogosławiony Król, który przy-
chodzi w imię Pańskie. Pokój  
w niebie i chwała na wysoko-
ściach». Lecz niektórzy faryzeu-

sze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: 
«Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą». 
 
 

Tyś nasz Król! 
 

 

 

Extra… 
× 10.04.1246 – Elbląg uzyskał prawa miejskie. 
× 11.04.1525 – Staszów otrzymał prawa miejskie. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W minionym tygodniu zmarł + Marek Kubicki z Nidy. Jego pogrzeb planowany jest na po-
niedziałek o godz. 14 00. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek ….”. 
▪ Dzisiejszą Niedzielą Palmową czyli Męki Pańskiej rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygo-
dnia. W poszczególne dni będziemy rozważać najważniejsze tajemnice naszej wiary – mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dołóżmy wszelkich starań, aby te dni przeżyć  
w klimacie zadumy i wiary. Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy święcimy dziś palmy 
na każdej Mszy św. Po Mszy św. o godz. 10.00 konkurs na najwyższą palmę, przygotowany 
przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody,  
a dla wszystkich uczestniczących w konkursie upominki. 
▪ W najbliższą środę 13 kwietnia corocznie obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Katyńskich. 
▪ Od czwartku rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne: WIELKI CZWARTEK - to dzień 
ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 
18.00, po niej adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. O godz. 21.00 śpiew Gorzkich Żali. Czu-

wanie w kościele do 22.00. Tego dnia o godz. 17.00 będzie możliwość przygotowania na 
procesję rezurekcyjną feretronów, sztandarów i obrazów, które znajdują się w budynku go-
spodarczym. WIELKI PIĄTEK - to dzień męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Czuwanie od 

godz. 8 rano. Prosimy o podjęcie godzinnego czuwania w kościele grupy parafialne: o godz. 
11.00 Koło Różańcowe św. Jana Pawła II (męskie), godz. 12.00 Koło św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus z Kowali, godz. 13.00 Koło św. Maksymiliana Kolbe z Kowali, godz. 14.00 Grono 
Przyjaciół WSD, godz. 15.00 Parafialny Zespół Caritas. O godz. 16.00 rozpoczynamy No-
wennę do Bożego Miłosierdzia, Drogę Krzyżową i Liturgię wielkopiątkową. Po liturgii 

czuwa chór parafialny, o godz. 20.00 czuwanie prowadzi schola parafialna (szczególnie za-
praszamy bierzmowanych). Adoracja w kościele do godz. 24.00. W tym dniu obowiązuje nas 
post ścisły. Ofiary zbierane tego dnia w świątyniach na całym świecie przeznaczone są na 
utrzymanie bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie. WIELKA SOBOTA - to dzień czuwania przy 

Grobie Pańskim. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8 00. Błogosławieństwo po-
karmów w kościele co godzinę od 8.00 do 13.00, w kaplicy w Nidzie o godz. 9.00, w Kowali 
koło remizy o godz. 10.00 i w Podwolu koło kapliczki, w środku wioski o godz. 11.00. Prosimy 
o podjęcie godzinnego czuwania w kościele: o godz. 13.00 Koło bł. Karoliny Kózkówny z Nidy, 
godz. 14.00 Koło bł. Bronisławy z Nidy, godz. 15.00 Koło św. Szarbela z Nidy, godz. 16.00 
Koło św. Faustyny z Brzezin, godz. 17.00 Koło św. Katarzyny Laboure z Brzezin, godz. 18.00 
Koło św. o. Pio z Brzezin. Liturgia Wigilii Paschalnej z odnowieniem przyrzeczeń 
chrzcielnych w sobotę o godz. 19.30. Prosimy przynieść świece. Czuwanie ze Zmartwych-

wstałym PANEM przez całą noc. 
▪ W Niedzielę Wielkanocną tradycyjna Rezurekcja z procesją z Najświętszym Sakramentem 
o godz. 6.00, a po niej Msze św. jak w każdą niedzielę. 
▪ Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach organizuje rekolekcje powołaniowe młodzieży 
męskiej od lat 18 w dniach od 22 do 24 kwietnia br. Termin zgłoszeń do 17 kwietnia. Udział 
w rekolekcjach do niczego nie zobowiązuje, ale może poszerzyć wiedzę o warunkach istnie-
jących w Seminarium i może przyczynić się do rozeznania powołania. 
▪ Wczoraj uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej po ulicach Brzezin. Dziękuję za zorganizo-
wanie i liczny udział w rozważaniu Męki Chrystusa. 
▪ Dziękuję za pomoc w wywiezieniu odpadów z cmentarza: Sołtys- Znój Ryszard, Ornal Mar-
cin, Kruk Marek, Węgrzyn Tadeusz, Nowak Stanisław, Barycki Stanisław i z Nidy Znój Józef 
i Znój Krzysztof. 
▪ Dziękuję wioskom, które zorganizowały zbiórkę na kwiaty do Grobu Bożego: Kowala i Ko-
wala Mała - 1500 zł; Brzeziny od Radkowic do drogi na Podwole - 925 zł; Brzeziny od skrzy-
żowania z ul. Dolomitową do wiaduktu - 725 zł; Podwole i ul. Dolomitowa - 440 zł; Brzeziny 
ul. Chęcińska od stoku do kościoła - 500 zł; Brzeziny ul. Chęcińska od delikatesów do stoku  
i część ul Wrzosowej - 715 zł; Brzeziny od strony Morawicy do skrzyżowania z Nidą -1200 zł; 
Nida nr 1 -74 - 1165 zł; Nida Łaziska - 280 zł; Zbrza - 70 zł. 

Boży człowiek… - Święty Walerian (14 kwietnia) 
Według bardzo skąpych danych historycznych Walerian był bratem św. Tyburcjusza. Obaj 
zginęli śmiercią męczeńską w II lub na początku III wieku. Zostali pochowani na cmentarzu 
przy Via Appia. Walerian miał być poganinem, za którego miała być wydana Cecylia. Taka 
była wola jej rodziców. Ona jednak pragnęła poświęcić swe życie Bogu. W dniu zaślubin po-
wiedziała o tym pragnieniu Walerianowi, przez co doprowadziła do jego nawrócenia. Walerian 
z kolei powrócił do domu swych rodziców i nawrócił swego brata, Tyburcjusza. Od tej pory 
bracia zaczęli pełnić liczne dzieła miłosierdzia, m.in. grzebali ciała chrześcijańskich męczen-
ników. Zostali przyłapani na tej pracy przez jednego z prefektów, który kazał im złożyć ofiarę 
pogańskim bogom. Gdy oni odmówili, wyprowadzono ich poza Rzym, skatowano i ścięto mie-
czem. 

Zamyśl się… 
„Mieliście do wyboru 
hańbę albo wojnę. Wy-
braliście hańbę, a wojnę i 
tak będziecie mieli.”                 

/Winston Churchill/ 

Uśmiech 
W morzu pływa facet w długim płaszczu. Wyszedł w końcu, sto-
jąca na brzegu kobieta go pyta: - Panie, czemu pan w płaszczu 
pływałeś? - Prałem. 
- Ale od tego jest pralka! - Próbowałem, ale strasznie mi się od 
tego w głowie kręciło. 

Coś dla ducha… 
„Król żebrak” 

Legenda głosi, że przed wiekami rządził Irlandią król, który nie miał syna. Wysłał on heroldów 
do wszystkich miast królestwa, by ogłosili, że każdy młodzieniec może się ubiegać o posłu-
chanie u króla, by zostać następcą tronu. Wszyscy kandydaci muszą jednak spełniać dwa 
warunki: (1) kochać Boga i (2) kochać łudzi. 
Młody człowiek, na którym skupia się legenda, zobaczył ogłoszenie i pomyślał, że kocha Boga 
i bliźnich. Jedno go wszakże powstrzymywało - był tak ubogi, że nie miał przyzwoitego ubra-
nia, w którym mógłby stawić się przed obliczem króla. Nie miał te ż pieniędzy na zakup jedze-
nia na długą drogę do zamku. Zaczął więc pożyczać i wypraszać pieniądze od kogo się dało, 
aż w końcu uciułał dość na stosowny strój i niezbędne jadło. 
Odpowiednio odziany i zaopatrzony wyruszył w drogę. Był już niemal u celu, gdy przy drodze 
spotkał żebraka, trzęsącego się z zimna w podartych łachmanach. Wyciągał ręce z prośbą  
o pomoc. Schrypniętym głosem błagał: 
- Jestem głodny i zmarzłem. Proszę, pomóż mi... 
Młodzieniec poruszony widokiem żebraka w potrzebie natychmiast ściągnął z siebie nowe 
szaty i założył postrzępione łachmany. Bez namysłu oddał też nędzarzowi wszystko, co miał 
do jedzenia. Z lekkim wahaniem ruszył w dalszą drogę obdarty i bez zapasów niezbędnych 
na powrót do domu. Gdy przybył do zamku, jeden z dworzan powiódł go do izby, gdzie mógł 
się trochę ogarnąć po podróży, a potem do sali tronowej. 
Młodzieniec pokłonił się głęboko przed Jego Wysokością. Kiedy uniósł wzrok, zdumiał się 
niepomiernie: 
- Ależ... to ty, żebrak, którego spotkałem przy drodze! 
- Owszem - odparł król z błyskiem w oku. - To ja byłem tym żebrakiem. 
- Ale... ale przecież naprawdę nie jesteś żebrakiem. Jesteś najprawdziwszym królem! Więc 
dlaczego mi to zrobiłeś...? - wykrztusił młodzieniec, kiedy już trochę ochłonął. 
- Bo musiałem się przekonać, czy rzeczywiście kochasz Boga i ludzi - odparł król. - Gdybym 
ukazał ci się jako król, byłbyś pod wrażeniem moich wspaniałych szat i wysadzanej klejnotami 
korony. Zrobiłbyś wszystko, o co bym poprosił, ze względu na mój królewski status. Tym spo-
sobem nigdy bym się nie dowiedział, co naprawdę kryje twoje serce. Posłużyłem się więc 
fortelem. Pokazałem ci się jako żebrak, który może liczyć jedynie na miłosierdzie, jakie masz 
w sercu. I przekonałem się, że szczerze kochasz Boga i bliźnich. Będziesz moim następcą - 
obiecał król. - Dziedzicem mego królestwa.                                                                                       /Anonim/ 

 


