
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    04.0404.0404.0404.04 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
800 + Stanisława Malickiego, + Mariannę, Grzegorza Woźniaków z int. Malickiej 

1000
 + Sabinę Kruk z int. rodziny 

1200
 + Anielę Wieczorek, Mariannę, Jana, Władysława, Piotra Metryków, Mariana Wie-

czorka  

1700
 + Józefa Katarzynę, Henryka, Stanisława, Janinę Tkaczów, Michała, Mariannę, Fran-

ciszka Pietszczyków, Wiesława Burasa z int.. Pietszczyków  

Wtorek  05.0405.0405.0405.04 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
800 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o bł. w dorosłym życiu w 18-tą r. ur. Patryka  

1000
 + Stefanię, Jana Kruków + Stanisławę, Józefa Korbanów, Michała, Stefanię Jaszczy-

ków 

1200
 Marię, Józefa, Władysława Więcków z int. Zygmunta Więcka 

1500 + Franciszka, Mariannę Kowalskich  

1700 + Tadeusza, Kazimierza, + Antoniego, Januszków, + Mariannę Kubicką, Katarzynę 

Zychowicza z int. Januszkowej 

Środa  06.0406.0406.0406.04 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni 
700 O Bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Małgorzaty i Piotra w 20-tą r. ślubu 
1700  O Bł. Boże i opiekę NMP w 10-tą r. ur. dla Maksymiliana i o bł. Boże dla Miłosza  

i ich rodziców z int. dziadków 

Czwartek    07.0407.0407.0407.04 Św. Jan Chrzciciel de la Salle (wsp. dowolne) Św. Jan Chrzciciel de la Salle (wsp. dowolne) Św. Jan Chrzciciel de la Salle (wsp. dowolne) Św. Jan Chrzciciel de la Salle (wsp. dowolne)    
7 + Stanisławę Kij z int. syna z rodziną 

1700  Henryka Stachurę, Stanisławę, Bogdana Stachurów z int. rodziny 

Piątek 08.0408.0408.0408.04 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1700

 1) + Mariana Brzozę zm. z rodziny Brzozów z int. Brzozowej 

        2) Franciszkę, Jana Frankowiczów, Wincentego Zegadło, Mariannę Skarbek, Teodorę 

Janaszek z int. Zegadłowej 

Sobota 09.0409.0409.0409.04 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 Marcina Sołtysa z int. koleżanek i kolegów 

1700 Tadeusza Węgrzyna z int. syna Tadeusza z rodziną 

Niedziela  10.0410.0410.0410.04 V Niedziela Wielkiego Postu V Niedziela Wielkiego Postu V Niedziela Wielkiego Postu V Niedziela Wielkiego Postu    
800

 + Annę, Józefa Rutkiewiczów, Franciszka, Stanisławę Kołek, Stefanię Kasperków 

1000 Józefa, Stanisława, Jana Gajdów z int. syna z rodziną 

1200
 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Mateusza Ła-

bęckiego z int. rodziców 

1600 Edwarda Zawadzkiego z int. Zawadzkiej z dziećmi 
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nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
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D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O  

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANSANSANSANCCCCTUSTUSTUSTUS  

 

IV Niedziela 
Wielkiego Postu 
3 kwietnia 2011 r. 

Nr 19 (123) 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a  / Ef 5,8-14 
Ewangelia: J 9.1. 6-9. 13-17. 34-38 
„Jezus przechodząc ujrzał pewnego 
człowieka, niewidomego od urodzenia. 
Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny  
i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł 
do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Si-
loe», co się tłumaczy: Posłany. On więc 
odszedł, obmył się i wrócił widząc. A są-
siedzi i ci, którzy przedtem widywali go 
jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest 
ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twier-
dzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: 
«Nie, jest tylko do tamtego podobny». On 
zaś mówił: «To ja jestem». Zaprowadzili 
więc tego człowieka, niedawno jeszcze 
niewidomego, do faryzeuszów. A tego 

dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze 
pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, 
obmyłem się i widzę». Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie 
jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób czło-
wiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponow-
nie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci 
otworzył oczy?» Odpowiedział: «To jest prorok». Na to dali mu taką odpowiedź: «Ca-
ły urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?» I precz go wyrzucili. Jezus 
usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: «Czy ty wierzysz  
w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego 
uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do 
ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.” 
 

Otwórz Panie me oczy chcę widzieć Ciebie! 
Komentarz… 
 

Skoro cierpienie nie jest tylko karą, czym więc jest? Jest Bożą sprawą, której nie rozumie-
my. Czasem w życiu pojawia się miłość. Też całkiem niezrozumiała. Jak ją przeprowa-
dzisz? Czy będzie cię prowadziła do Boga? Bóg także sprawdza człowieka przez daną 
przyjaźń. Nagle ją zabiera i wystawia rachunek. Czasem daje cierpienie, które zawsze jest 
Jego znakiem. Jak wtedy zdasz egzamin wiary? Czy będziesz ufał Jezusowi wtedy, kiedy 
niczego nie rozumiesz? Czy uwierzysz Temu, który powiedział, że jest „światłością świata”? 
Mówimy: człowiek umarł, zamknął oczy. Kiedy jednak Bóg zamyka oczy z chwilą śmierci – 
otwiera je człowiekowi na inny świat. Chwila zrozumienia, jak wiele było Bożych spraw  
w naszym życiu, jak wiele naszego, mylnego nieraz, rozumowania.    /ks. Jan Twardowski/ 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 



A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. W 
poniedziałek przypada dzień chorych, we wtorek spowiedź od 8.45 
▪ W ubiegłym tygodniu w naszym kościele przeprowadzona była 
zbiórka pieniędzy na ofiary trzęsienia ziemi w Japonii. W sumie 
udało się zebrać na ten cel 1253 zł Bóg zapłać!  
▪ Dziś o godz. 17.30 w remizie OSP Brzeziny odbędzie pierwsze 
spotkanie z cyklu „Brzezińskie Rody” dotyczące nazwiska Zegadło i 
Zygadło. Serdecznie zapraszamy.   
▪ 17 kwietnia 2011 r. w naszym kościele odbędzie się IV Konkurs 

Palm Wielkanocnych organizowany przez ks. Rafała Nowińskiego i Redakcję Pisma SANC-
TUS. Już teraz zachęcamy wszystkich do własnoręcznego przygotowywania palm. 
▪ W poprzednim tygodniu został wywieziony złom zalegający po porządkach wokół kościoła i 
cmentarza. Dziękujemy za pomoc Panu Pawłowi Machulskiemu. 

„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”    
15. „Nie miał nigdy oszczędności w banku, nigdy nawet nie miał żadnych osobistych pienię-
dzy – pisze autor Świadka nadziei George Weigel. – Praktykował różne formy samodyscypli-
ny i wyrzeczenia. Własność nic dla niego nie znaczyła, może z wyjątkiem ekwipunku narciar-
skiego i turystycznego, który przyjmował od swoich przyjaciół. Mieczysław Maliński wyrzucił 
raz starą zardzewiałą brzytwę swojego przyjaciela i jako imieninowy prezent dał mu nową. 
Był pewien, że gdyby tej starej nie wyrzucił, Wojtyła oddałby komuś i ten upominek, jak robił z 
większością prezentów. Zawsze nosił starą sutannę i stare buty. Maliński wspomina, że pa-
trząc na niego, można by pomyśleć, że to żebrak, kloszard, nikt.” 
16. „Pewnego razu sam poszedł w góry. Ubrany na sportowo niczym nie różnił się od innych 
turystów. W trakcie wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka, podszedł więc do opalającej 
się na uboczu młodej wczasowiczki, by zapytać ją o godzinę, kiedy ta go ubiegła: – Zapo-
mniał pan zegarka, co? - Wojtyła był lekko zaskoczony: – Skąd pani wie? – Z doświadczenia 
– odpowiedziała kobieta. – Jest pan dziś już dziesiątym mężczyzną, który „zapomniał” zegar-
ka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko, wieczorem dansing... - Wojtyła prze-
rwał: – Ależ, proszę pani, ja jestem księdzem! - Wczasowiczka wybuchnęła śmiechem: – No 
wie pan! Podrywano mnie na różne sposoby, ale „na księdza” to pierwszy raz! - Karol Wojtyła 
uśmiechnął się i zerknął na zegarek nieznajomej. Kiedy odchodził, usłyszał jej szept: – O ra-
ny! To chyba rzeczywiście ksiądz. 

Z życia wsi… 
Zapraszamy mieszkańców na najbliższe wybory 
sołtysów i rad sołeckich: w Brzezinach 
10.04.2011r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawo-
wej; w Nidzie 10.04.2011r. o godz. 16.00; na Pod-
wolu 12.04.2011r. o godz. 16.00 w mieszkaniu 
sołtysa. 

Ekstra… 
× 4 kwietnia - Święto Wojskowej Służby 
Zdrowia 
× 4 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 
Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegają-
cych Minom 
× 7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia    

Zakonnie… 
Barnabici - zgromadzenie założył w okresie odnowy Kościoła w 1533 r. św. Antoni Maria Za-
ccaria, w Polsce barnabici są od 1990 r. Swoją duchowość opierają na nauce św. Pawła. 
Charyzmatem zgromadzenia jest: ewangelizować, wychowywać, uświęcać. Trzy główne za-
dania zgromadzenia to: poświęcenie się Bogu, zreformowanie siebie samych oraz zbawienie 
bliźnich. Działają w krajach misyjnych, gdzie prowadzą szkoły i kierują szpitalami, ambulato-
riami, ośrodkami nauki czytania i pisania oraz rozgłośniami radiowymi. W ciągu pięciu wie-
ków istnienia barnabici dali Kościołowi 3 świętych, 2 błogosławionych, 10 sług Bożych, 7 kar-
dynałów i 67 biskupów; wśród nich nie ma Polaków. Pełna nazwa: Zgromadzenie Księży 
Świętego Pawła – Barnabitów (B).                                                                            /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Jan Chrzciciel de la Salle (7 kwietnia) 
 

Jan urodził się w Reims 30 kwietnia 1651 r.  
w podupadłej rodzinie książęcej jako najstarszy 
z jedenaściorga rodzeństwa. Straciwszy rodzi-
ców przerwał studia na paryskim uniwersytecie 
i w seminarium, aby zająć się najbliższą rodzi-
ną. Po pewnym czasie kontynuował naukę.  
W wieku 27 lat przyjął święcenia kapłańskie.  
W trzy lata potem na uniwersytecie w Reims 
zdobył doktorat z teologii. Zaraz po święce-
niach otrzymał probostwo. Bardzo bolał na wi-
dok setek sierot, pozbawionych zupełnie po-
mocy materialnej i duchowej. Gromadził ich na 
swej plebanii, której część zamienił na internat. 
Ponieważ sam był zajęty duszpasterstwem, 
dlatego musiał szukać ochotników, by mu w tej 
pracy dopomogli. Oni to zajmowali się pod kie-
runkiem św. Jana wychowaniem i kształceniem 
dziatwy. Pobożne panie zajmowały się wyży-
wieniem. Z tych ofiarnych pomocników wyłoniło 
się z czasem zgromadzenie zakonne pod na-
zwą Braci Szkolnych. Stworzył wiele typów 
szkół - podstawowe, wieczorowe, niedzielne, 
zawodowe, średnie, seminaria nauczycielskie. 

Nauka w nich odbywała się w języku ojczystym i była bezpłatna. W swoich szkołach wprowa-
dził na pierwszym miejscu język ojczysty, podczas gdy dotychczas wszechwładną w nich była 
łacina. Pierwszeństwo dał wychowaniu religijnemu, które oparł na chrześcijańskiej miłości  
i poszanowaniu godności człowieka, nawet dziecka.. Jan zmarł po krótkiej chorobie 7 kwiet-
nia 1719 r. Modlitwa: Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, abyśmy za przykładem święte-
go Jana, w nauce świętych postęp czyniąc i względem drugich miłosierdzie okazując, za jego 
zasługami odpuszczenia grzechów naszych u Ciebie dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Amen. 

Zamyśl się… 
„Jedynym rozsądnym sposo-
bem wychowania jest oddzia-
ływanie własnym dobrym 
przykładem, a jeśli to nie od-
nosi skutku, to przykładem 
odstraszającym.” /A. Einstein/ 

Uśmiech… 
W pewnej diecezji jest parafia, do której należy wieś  
o wdzięcznej nazwie "Gacie". Otóż w tej parafii kilkanaście lat 
temu odbywała się wizytacja biskupia. W czasie tej wizytacji, 
biskup udał się do tejże wioski, aby poświęcić nowy krzyż. 
Sołtys wita dostojnego gościa, mówiąc mniej więcej tak: "Jak 
Gacie Gaciami, tak biskupa w Gaciach jeszcze nie było ..." 

Coś dla ducha… 
„Hełm” 

Okopy z pierwszej Wojny Światowej szpecą dzikie piękno gór niczym blizny. Zbocza zryte 
rowami, nasypami, podziemnymi korytarzami z dziurami, przez które widać skrawek nieba – 
podobnymi do cel piekielnych z okienkami. Zardzewiałe puszki, resztki koców, worków, 
skrzynek i kilka zżartych rdzą karabinów. W jednym z tych zakamarków wśród piachu i śmie-
ci, leżał hełm. Hełm zardzewiały, zniszczony. Na tym hełmie nieznany żołnierz wyrył scyzory-
kiem: <<Mamo, jeśli będę mógł – wrócę >>. Nie hymn zwycięstwa, nie przekleństwo na nie-
przyjaciela, a jedynie przyrzeczenie złożone matce. Jak modlitwa.  
Życie tak jak wojna, jest wołaniem: <<Mamo, jeśli będę mógł – powrócę >>. Jest codzienną 
modlitwą: <<Ojcze, wracam >>.                                                                          /Bruno Ferrero/ 

 


