
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek 13.04 Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy13.04 Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy13.04 Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy13.04 Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 
800 + Karola Tetelewskiego z int. rodziców i rodzeństwa 
1000 + Stefana Czajkę (r. śm.) z int. córki z rodziną 
1200 + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną 
1600 + Józefę Pragnącą (1 r. śm.) 
Wtorek 14.04 Wtorek w Oktawie Wielkanocy14.04 Wtorek w Oktawie Wielkanocy14.04 Wtorek w Oktawie Wielkanocy14.04 Wtorek w Oktawie Wielkanocy 
1630 Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Ilony Pabian w 18 r. urodzin z int. rodziców 
1700 + Romana Sabata (r. śm.) z int. rodziny 
Środa 15.04 15.04 15.04 15.04 ŚrodaŚrodaŚrodaŚroda w Oktawie Wielkanocy w Oktawie Wielkanocy w Oktawie Wielkanocy w Oktawie Wielkanocy 
1630 Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Zenony i Mariana Wotlińskich w 30 r. ślubu z int. dzieci 
1700 + Jana, Mariannę Cięlątków z int. rodziny 
Czwartek 16.04 Czwartek w Oktawie Wielka16.04 Czwartek w Oktawie Wielka16.04 Czwartek w Oktawie Wielka16.04 Czwartek w Oktawie Wielkanocynocynocynocy 
700  
1700 + Franciszkę, Jana Frankowiczów, Wincentego Zegadło, Mariannę Skarbek z int. Ze-

gadłowej 
Piątek 17.04 Piątek w Oktawie Wielkanocy17.04 Piątek w Oktawie Wielkanocy17.04 Piątek w Oktawie Wielkanocy17.04 Piątek w Oktawie Wielkanocy 
1630 + Marię, Jana, Marię, Mieczysława, Bolesława Lisów z int. Stefanii Lis z Koszalina 
1700 + Tadeusza Salamona (r. śm.), zm. z rodziny Salamonów, Węgrzynów z int. Salamo-

nowej 
Sobota 18.04 Sobota w Oktawie Wielkanocy18.04 Sobota w Oktawie Wielkanocy18.04 Sobota w Oktawie Wielkanocy18.04 Sobota w Oktawie Wielkanocy 
700 + Mariannę, Wojciecha Janaszków z int. córki Grzegorczykowej 
1500 Do Zmartwychwstałego o dary Ducha Świętego i o błogosławieństwo dla pewnej ro-

dziny 
1600 ślubna Woźniak i Piątek 
1700 ślubna Znój i Jankowska 
NIEDZIELA 19.04 Niedziela Miłosierdzia Bożego19.04 Niedziela Miłosierdzia Bożego19.04 Niedziela Miłosierdzia Bożego19.04 Niedziela Miłosierdzia Bożego    
800 + Helenę Soja (r. śm.), Jana Soję z int. Gruszczyńskich 
1000 + Edwarda (r. śm.), Genowefę, Stanisława Biesagów z int. syna Ryszarda z rodziną 
1200 + Stefanię, Stanisława, Marka Łobosów, Józefa Piotrowskiego z int. Lużyńskich 
1600 + Danutę (r. śm.), Bolesława, Henryka, Mariana Malickich z int. Malickich z Chęcin 
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Komentarz… 
 

Jak podają Ewange-
liści Mateusz, Marek  
i Łukasz, niewiasty 
nad ranem przestra-
szyły się pustego 
grobu, „ogarnął je 
przestrach”, szły  
„z bojaźnią”. Cieka-
we, że grób z Jezu-
sem by ich nie prze-
straszył, a przecież 
czy może być coś 
bardziej przerażają-
cego niż ciało za-
mordowanego czło-
wieka? Okazuje się, 
że jest tajemnica 
większa jeszcze od 
śmierci, a nam się 
wydaje, że śmierć 
najbardziej już stra-
szy.  
 /ks. Jan Twardowski/ 

 

ALLELUJA, 
ALLELUJA! 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 10,34a.37-43   /   Kol 3,1-4       Ewangelia:   J 20,1-9  
„A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Mag-
dalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła 
do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano 
Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do 
grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy 
do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nad-
szedł potem 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 na 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 mó-
wi], że On ma powstać z martwych.” 
 

Ekstra… 
× 13 kwietnia – Lany Poniedziałek 
× 13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia 
× 14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych 
× 18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę po mszy św. o godzinie 10.00 został przeprowadzony konkurs na naj-
ładniejszą palmę. Jury wyróżniło trzy największe i najbardziej dopracowane. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali symboliczne nagrody. Gratulujemy zwycięzcom! 
▪ Młodzież z parafii jak co roku przygotowała Ciemnicę i Grób Pana Jezusa. Projekt opraco-
wał Damian Zegadło. Prace plastyczne wykonała pani Agata Kurdek. Jesteśmy wdzięczni za 
ich pracę! Dziękujemy również osobom, które pomogły w zorganizowaniu potrzebnych mate-
riałów i w ich transporcie. 
Ciemnica nawiązywała do Siedmiu Grzechów Głównych człowieka, nad którymi rozmyśla 
Frasobliwy Chrystus. „To ja Panie uczyniłem”, to moje upadki Cię zasmucają. Przez moje 
uwikłanie w grzech, Ty Chryste pozwoliłeś się uwięzić. Ciemna cela jest tak jak mrok w moim 
życiu bez Ciebie. 
Symbolika Grobu Pana Jezusa była dwukierunkowa. Chrystus dał swoje życie za nas, aby-
śmy nie zginęli. Dokonał największej z możliwych ofiar. Zostawił nam także coś jeszcze – 
swoje Święte Ciało jako pokarm wieczny. Przebita dłoń wskazywała na monstrancję z Naj-
świętszym Sakramentem, pod którą spoczywało symboliczne martwe ciało Jezusa. Oba te 
akty wyniknęły z Bożej Miłości do nas, a ich odwiecznym symbolem jest Krzyż, którego nie 
mogło zabraknąć przy grobie Pana. „Oddaję siebie, bo Cię kocham” – zdanie to Bóg kieruje 
do każdego i każdej z nas, a to, co my z tym uczynimy to tylko nasz wybór…  
▪ W Wielki Piątek o godz. 20.00 schola parafialna im. św. Stanisława Kostki poprowadziła 
adorację przy Grobie Pana Jezusa. Refleksyjna muzyka i rozważania pozwoliły każdemu zaj-
rzeć w głąb swojego serca i zdać sobie samemu relację z miłości. Młodzież jak co roku czu-
wała również w nocy w Wielką Sobotę do Rezurekcji 

Bliżej Eucharystii… 
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

Modlitwa nad darami – kończy ona 
obrzęd przygotowania darów. Nie 
poprzedza jej, jak w przypadku in-
nych modlitw odmawianych przez 
celebransa, wezwanie Módlmy się. 
Niekiedy bywa ona nazywana se-
creta, ponieważ w obrządku galli-
kańskim, w którym pojawiła się po 
raz pierwszy, kapłan odmawiał ją po 
cichu, a w obrządku rzymskim po-
jawiła się ok. IX/X w. W treści modli-
twa ta nawiązuje do obchodzonego 
misterium i symboliki darów składa-
nych na ofiarę. 

Rocznica śmierci Jana Pawła II 
2 kwietnia obchodziliśmy czwartą rocznicę śmierci 
Sługi Bożego Jana Pawła II,  który od prawie dwóch lat 
jest patronem Zespołu Szkół w Brzezinach. Z tej okazji 
po mszy św. o godzinie 16, sprawowanej w intencji 
beatyfikacji Papieża, w Zespole Szkół obejrzeć można 
było montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci ze 
SP, a przygotowany przez panią katechetkę Katarzynę 
Gruszczyńską. Uczniowie gimnazjum przygotowali zaś 
fragmenty utworu Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”, 
w reżyserii pani Renaty Sołtys. Dekorację przygotowa-
ła niezawodna, jak zwykle, pani Agata Kurdek. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy by nie 
zapomniano o słowach, które padły tamtego dnia.  
Jak mówił Jan Paweł II: „Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie wymagali”.                  /ez/ 

Rezurekcja 
Jest pierwszą mszą Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, połączoną 
z procesją z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła (3 przejścia wokół 
kościoła). Oprócz Monstrancji niesiony jest także krzyż ozdobiony czerwoną 
stułą oraz figura Zmartwychwstałego Chrystusa. Msza odprawiana jest bądź 

wieczorem po zachodzie słońca, w Wielką Sobotę, bądź w Niedzielę Zmartwychwstania ra-
no. Procesja rezurekcyjna jest wyrazem radości ze Zmartwychwstania Jezusa 

Zamyśl się… 
„Nigdy nie wątp w to, że grupa ludzi jest  
w stanie zmienić świat:  właśnie to jedynie coś kie-
dykolwiek zmieniło”                         /Margared Meud/ 

Uśmiech… 
 

Blondynka do blondynki: - Ale masz 
ładne zęby - To po mamie - Tak?  
A pasowały? 

Boży człowiek…  -  św. Marcin I (13 kwietnia) 
Marcin pochodził z włoskiego miasta Todi. Wyświęcony na 
diakona pełnił przez pewien czas funkcję apokryzjusza. Po 
śmierci Teodora I w 649 r. został wybrany papieżem  
i konsekrowany bez zatwierdzenia cesarza. Otrzymał 
wówczas święcenia kapłańskie i sakrę biskupią. Konstanty II 
odmówił uznania Marcina I za prawowitego papieża. Cesarz 
rozkazał aresztowanie papieża. Podwładni cesarza widząc 
jednak poparcie, jakim cieszył się papież, sami zbuntowali się 
przeciw cesarzowi. Podanie głosi, że gdy wysłannik wodza 
zamierzał w czasie Mszy świętej osobiście dokonać na św. 
Marcinie gwałtu porwania, nagle oślepł. Sąd cesarski skazał 
papieża na „degradację” ze wszystkich święceń duchownych i 
funkcji. Skazany na śmierć, został publicznie odarty z szat 
pontyfikalnych, zakuty w kajdany i poprowadzony przez miasto na miejsce kaźni. Za wsta-
wiennictwem patriarchy Konstantynopola Pawła II karę śmierci zamieniono na dożywotnie 
zesłanie na Krym, gdzie z powodu nieludzkich warunków zmarł z biedy i udręczenia 13 
kwietnia 655 r. Modlitwa. Jezu, naucz nas rozmawiać o sprawach ważnych bez gniewu i nie-
nawiści, byśmy zawsze mogli znaleźć drogę do porozumienia i zgody. Amen. 

Coś dla ducha… 
„Najpiękniejsze serce” 

Pewien młodzieniec chwalił się że ma najpiękniejsze serce w dolinie. Chwalił się nim na rynku 
i zebrał się ogromny tłum by je podziwiać bowiem było w swym kształcie perfekcyjne. Nie 
miało żadnej skazy, było przepiękne, gładkie i błyszczące. Biło bardzo żywo. Chłopak krzy-
czał na cały głos że nikt nie ma piękniejszego serca od niego i wszyscy mu potakiwali bo-
wiem jego serce było idealne. Jednak w pewnym momencie jakiś strzec z tłumu krzyknął: 
Dlaczego twierdzisz że twoje serce jest najpiękniejsze skoro moje jest o wiele piękniejsze od 
twojego. Młodzieniec bardzo się zdziwił słysząc te słowa a potem spojrzał na serce starca  
i się zaśmiał. Serce starca biło bardzo żywo, być może nawet żywiej od serca młodzieńca ale 
było to serce poorane rozlicznymi bruzdami, serce w którym było wiele brakujących kawał-
ków. Wiele tez w nim było kawałków które do tegoż serca nie pasowały. Było to serce brzyd-
kie które w żaden sposób nie mogło się równać z nieskazitelnym sercem młodzieńca. Chło-
pak zapytał się dlaczego starzec uważa że jego serce jest piękniejsze skoro wszyscy widzą, 
że nie jest ono nawet w części tak piękne jak jego własne serce. Wtedy starzec rzekł, że  
w życiu nie zamieniłby tego serca na serce młodzieńca. Powiedział też aby młodzieniec spoj-
rzał a jego serce i wskazując na blizny rzekł. Widzisz te blizny i brakujące kawałki. Nie ma ich 
tu dlatego, że ofiarowałem je z miłości dla wielu osób a niesie to ryzyko bo często się zdarza, 
że sami ofiarowujemy uczucie dla innych, ale oni nie dają nam nic w zamian. Stąd te blizny 
bo choć dałem im cześć swojego serca, oni nie dali mi nic. Jeśli natomiast spojrzysz uważnie 
dostrzeżesz, że wiele kawałków do mojego serca niezupełnie pasuje. Są to kawałki serca in-
nych, które oni mi ofiarowali i które znalazły stałe miejsce w moim sercu. Dlatego moje serce 
jest piękniejsze od twojego. Natomiast te bruzdy, które widzisz zrobili ludzie nieczuli, 
ludzie, którzy mnie zranili. Wtedy młodzieniec spojrzał na starca, zrozumiał i zapłakał. Potem 
wziął kawałek swojego przepięknego serca i ofiarował go starcowi, a starzec zrobił to samo. 
Padli sobie w ramiona i rozpłakali się po czym odeszli razem w wielkiej przyjaźni. Młodzieniec 
włożył część serca starca do swojego serca w miejsce brakującego kawałka który dał starco-
wi. Ten nowy kawałek pasował tam, choć nie idealnie, co zmąciło doskonałą harmonię serca 
młodzieńca. Nigdy jednak wcześniej serce młodzieńca nie było tak piękne jak w tym momen-
cie i młodzieniec dopiero teraz to zrozumiał.  
Pracuj tak, jakbyś nigdy nie potrzebował pieniędzy, tańcz tak jakby nikt na ciebie nie patrzył  
i zawsze kochaj tak jakbyś nigdy wcześniej nie kochał"                                      /Bruno Ferrero/ 

 


