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Poniedziałek 08.04  Zwiastowanie Pańskie (uroczystość) 
1700 + Mariannę Brzozę, zm. z rodziny Brzozów z int. Brzozowej 
Wtorek  09.04 Dzień Powszedni 
 1700 + Władysława, Mariannę Franciszkę, Wierzbickich, Zdzisława Wierzbickiego z int. 
Wierzbickich 
Środa  10.04 Dzień Powszedni 
1700 + Sabinę Kruk z int. rodziny Kołków 
Czwartek 11.04 Dzień Powszedni 
1700 + Józefa Prokopa z int. żony z rodziną 
Piątek  12.04 Dzień Powszedni 
1700 + Katarzynę, Stanisława Skarbków, zm. z rodziny Skarbków z int. rodziny 
Sobota  13.04 Dzień Powszedni 
700  + Józefę Pragnącą 
1700 + Stefana Krawczyka, Jerzego Krawczyka, Stanisława Pietszczyka z int. rodziny 
Niedziela  14.04 III Niedziela Wielkanocna  
800 + Stefanię, Stanisława, Marka Łobodów z int. Lużyńskich  
1000 + Stanisława, Józefę, Jana Gajdów z int. syna z rodziną 
1200 + Helenę, Jana Sojów, Józefę Wawrzyńca Stanków z int. Gruszczyńskich 
1600  + Karola Tetelewskiego z int. rodziców i brata z rodziną 
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PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

 

Niedziela 
 Miłosierdzia Bożego 

7 kwietnia 2013 r. 
Nr 19 (228) 

Ty wiesz, że Cię kocham 

Komentarz… 
„Pośród siedmiu darów Ducha 
Świętego, które znamy z kate-
chizmu, nie ma daru przebacza-
nia doznanych krzywd, a jednak 
pierwszym znakiem Jego obec-
ności w życiu apostołów jest mi-
sja odpuszczenia grzechów, jed-
nania człowieka z Bogiem,  
z bliźnim i z sobą samym. Ten 
potrójny wymiar przebaczenia 
winien nam przypominać przyka-
zanie miłości, ono bowiem także 
realizuje się w tych trzech wy-
miarach. Stąd prosty wniosek, że 
nie ma miłości bez Ducha Świę-
tego. Nie ma miłości i nie może 
być jej tam, gdzie nie ma do-
świadczenia przebaczania grze-
chów.”        /ks. Maciej Warowny/ 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 5,12-16   
                   Ap 1,9-11a.12-13.17-19  
Ewangelia: J 20,19-31 
„Było  to  wieczorem  owego  pierw-   

szego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy  przed 
Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął 
na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im od-
puszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwa-
ny Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do nie-
go: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoź-
dzi i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie 
uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z 
nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Na-
stępnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż 
/ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: 
Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosła-
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księ-
dze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesja-
szem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.” 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Franciszkę 
Węgrzyn z Kowali i Józefa Węgrzyna z Brzezin, którzy odeszli do domu Ojca. 
Niech odpoczywają w pokoju † 

G O D Z I N A    M I Ł O S I E R D Z I A 
"O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć 
przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. 
Jest to wielka godzina dla świata całego"./Dz. 1320/ Pan Jezus z niepojętą miłością 
zwraca się do każdego człowieka. Z wyjątkową wrażliwością otwiera Swoje Serce dla 
tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zapra-
sza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać 
przy Nim upraszając miłosierdzia dla całego świata, zapewniając, iż: Nie odmówi duszy 
niczego, o co Go prosi /por. Dz/. 

Ekstra… 
× 07.04 - Światowy Dzień Zdrowia 
× 11.04 - Dzień Radia  
× 12.04 - Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych 



A w parafii… 
▪ W Wielki Piątek i Wielką Sobotę odbywała się adoracja przy Grobie Pańskim. W piątek  
o 20.00 zostały odśpiewane 3 części Gorzkich Żali, a w sobotę od 24.00 do rezurekcji czuwa-
ła młodzież z parafii. Bóg zapłać także wszystkim osobom indywidualnym, które znalazły 
czas na chwilę modlitwy przy grobie Pana Jezusa. 
▪ W środę 3 kwietnia w brzezińskim kościele została odprawiona msza święta w rocznicę 
śmierci Jana Pawła II. Oprawę eucharystii przygotowała młodzież z Zespołu Szkół w Brzezi-
nach pod kierunkiem pani katechetki. 
Znalezione … 
Przysłowia i powiedzenia zazwyczaj zawierają jakąś mądrość życiową, jednak tak naprawdę 
mało kto traktuje je poważnie. Sporo jest przysłów zawierających słowo "Bóg" jednak często 
sentencje te są zupełnie pozbawione sacrum. Diabeł tkwi w szczegółach znaczy tyle, co 
'zwracaj uwagę na szczegóły' czy 'pominięcie drobnej i błahej sprawy może doprowadzić do 
przeszkód i kłopotów'. Zastanówmy się zatem, jak działa diabeł i gdzie tak naprawdę tkwi. 
Czy diabeł tkwi w sprawach najważniejszych czy właśnie w drobnych, w szczegółach? Czło-
wiek z natury jest świątynią Ducha Świętego, nasze ciało i dusza są święte i diabeł nie ma do 
nich wstępu. W tym sensie zły może tkwić w naszym postępowaniu, podszeptach, ale naj-
ważniejsze rzeczy są mu obce. Jak działa demon? Nigdy nie wychodzi on na światło prawdy 
i nie staje do walki w sposób jawny. Praktycznie nie zdarza się, poza drobnymi przypadkami 
gdy ktoś już od dawna ulega jego podszeptom, by człowiek świadomie, z własnego wyboru 
otwarcie oddał się pod jego władanie. Diabeł nie mówi 'jestem diabłem, oddaj mi najpiękniej-
sze co masz, życie' tylko 'to przecież głupie, nic nie znaczące kłamstewko, spróbuj'. Prawda 
broni się sama zatem Bóg zawsze staje w jej świetle, daje jasno znać, że potrzebuje by 
człowiek wybrał Go świadomie, że jest Panem życia i najważniejszym Bytem świata. Diabeł 
nawet nie stara się być ważny, bo wie, że ciężko w ten sposób kogoś zwabić. No właśnie - 
zwabić. Taka jest między nimi różnica: Jezus zbawia, szatan zwabia. Demon jest zadowolo-
ny, jeśli w niego nie wierzymy, jeśli może działać po ciemku. Wtedy skupia się najpierw na 
naszych słabych, ale drobnych punktach. Przebiegły strateg Diabeł jest sprytny i inteligentny! 
Zaczyna nęcić w drobnych sprawach, by nie wpędzić nas w poczucie winy. Potem, gdy na-
sza chęć czynienia dobra zostaje delikatnie uśpiona, drąży w zakamarkach naszej duszy 
głębiej i głębiej by przygotować sobie grunt do mocniejszego działania - całkowitego oderwa-
nia nas od przyjmowania miłości Boga. Diabeł tkwi w szczegółach i jest to szczególne nie-
bezpieczeństwo. Chrześcijanin powinien kierować się ogromną roztropnością i zapobiegliwo-
ścią. Ustąpienie złemu w drobnej rzeczy sprawi, że w krótkim czasie i w rzeczy wielkiej nie 
będziemy w stanie się przeciwstawić. Walka o ludzką duszę toczy się więc już na samym po-
czątku - w momencie tych najbardziej subtelnych pokus. To jest właśnie argument potwier-
dzający, że grzechy powszednie też są złem i trzeba na nie bardzo uważać. Diabeł tkwi w 
szczegółach, niech to przysłowie przypomina nam o potrzebie czujności w sprawach drob-
nych, w codzienności.                                                                                      /za: katoholicy.pl/ 
Zakonnie… 
Salezjanie – założył ich w 1859 r. św. Jan Bosko, wybitny wychowawca młodzieży. Ich cha-
ryzmatem jest wychowanie młodzieży, szczególnie biednej, opuszczonej i zagrożonej. Są 
jednym z najliczniejszych instytutów życia konsekrowanego. Z inicjatywy i pod opieką sale-
zjanów działają: założone w 1876 r. przez ks. Bosko, Stowarzyszenie Współpracowników Sa-
lezjańskich, którego głównym zadaniem jest prowadzenie i wspieranie działalności wycho-
wawczo-apostolskiej wśród młodzieży, Wolontariusze Księdza Bosko, Salezjańska Organi-
zacja Sportowa „SALOS” oraz „SALTROM” – Salezjański Ruch Troski o Młodzież. Polscy 
błogosławieni salezjanie to: ks. Józef Kowalski, Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Fran-
ciszek Kęsy, Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski. Pełna nazwa: Towarzystwo Świętego 
Franciszka Salezego (SDB).                                                                                     /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  - św. Juliusz I (12 kwietnia) 
Juliusz wstąpił na tron Piotrowy 6 lu-
tego 337 r. po czterech miesiącach 
sediswakancji. Podczas jego pontyfi-
katu zmarł cesarz Konstantyn I Wiel-
ki, co zakończyło jedność cesarstwa i 
jedność polityki wobec papieża. Na-
stąpił podział cesarstwa i podział Ko-
ścioła na wschodni i zachodni. Ko-
ściół zachodni popierał nicejskie wy-
znanie wiary, a Kościół wschodni - 
wyznanie ariańskie. Między innymi 
na tym tle doszło do zatargu między 
biskupami obu wyznań wiary. Juliusz 
I wystosował wówczas list do bisku-
pów Wschodu, w którym przypomniał 
o autorytecie i prymacie stolicy rzym-
skiej, do której należało się zwracać 
o rozstrzygnięcie sporów. W ten spo-
sób pragnął załagodzić narastające 
konflikty. W 343 r. zwołał synod 
ekumeniczny w Sadyce (dzisiejsza 

Sofia). Synod ten ogłosił szereg praw odnoszących się do zwierzchniej władzy biskupa rzym-
skiego. Juliuszowi I przypisuje się także wydanie dekretów o archiwum i kancelarii w Kościele 
rzymskim, na wzór ówczesnego cesarstwa. Papież Juliusz I zbudował dwa kościoły: bazylikę 
Juliana Apostaty i S. Maria in Trastevere, jak również salę przyjęć w pałacu laterańskim. 
Zmarł w Rzymie 12 kwietnia 352 r. i został pochowany na cmentarzu Kalepodiusza przy Via 
Aurelia. W ikonografii św. Juliusz I jest ukazywany z kościołem lub rulonem pergaminu w dło-
ni. Modlitwa. Święty papieżu Juliuszu przez Twoje wstawiennictwo prosimy Wszechmocnego 
Boga o jedność Kościoła. Niech lud rozproszony po całym świecie potrafi wspólnie modlić się 
do swego Stwórcy. Amen. 
Zamyśl się… 
„Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie napra-
wić go.”                                                         /Cyceron/ 

Tu es Petrus…  
5. Św. Ewaryst (101/97-105): We-
dług św. Ireneusza i Katalogu libe-
riańskiego Ewaryst miał być następcą 
Klemensa I, według Liber pontificalis 
był zhellenizowanym żydem z Antio-
chii. Poniósł śmierć męczeńską po 
kilkunastu latach pontyfikatu. Wspo-
mnienie liturgiczne 26 października 

Uśmiech… 
- Dlaczego Jasiu, chcesz zapisać się do chóru? - Bo 
moja mama mówi, że bardzo pięknie śpiewam. - To 
za mało - stwierdza kierownik chóru - przynieś jesz-
cze zaświadczenie od sąsiadów. 
Coś dla ducha… 

„O wierzącym polityku” 
Pewien polityk i pisarz (powiedzmy, że z dalekiego kraju) znany był ze swej religijności i po-
bożności. Gdy kandydował kiedyś do parlamentu, przyjaciele i stratedzy odradzali mu de-
monstrowanie pobożności na wiecach przedwyborczych. Ten jednak nie posłuchał ich rady  
i już na pierwszym zebraniu powiedział: - Proszę państwa, jestem katolikiem. Gdy tylko mi 
czas pozwala, chodzę na Mszę świętą i odmawiam różaniec. Jeśli odrzucicie mnie z tego 
powodu, będę dziękował Bogu, że zaoszczędził mi hańby reprezentowania was w parlamen-
cie. Nie trzeba dodawać, że został wybrany znaczną większością głosów. 

 /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


