
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    26.04 Dzień Powszedni26.04 Dzień Powszedni26.04 Dzień Powszedni26.04 Dzień Powszedni    
1730 + Anielę Malicką (1r. śm), + Bolesława, Henryka Danutę, Mariana Malickich zm.  
z rodziny Malickich z int. Malickich z Chęcin 
1800 + Jarosława Brzozę z int. rodziców i siostry 
Wtorek 27.04 D27.04 D27.04 D27.04 Dzień Powszednizień Powszednizień Powszednizień Powszedni    
700+ Andrzeja Ludwinka z int. żony, córki i wnuczki 
1800 + Tadeusza Januszka (r. śm), + Mariannę Kubicką, + Stefanię Metryka  
Środa 28.04 Św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika (wsp. dowolne)28.04 Św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika (wsp. dowolne)28.04 Św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika (wsp. dowolne)28.04 Św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika (wsp. dowolne)    
1730 + w rocznice śmierci Genowefę Lużyńską, Bolesława, Czesława, Stanisława i Włady-
sława Krążka 
1800 Do SPJ i MB dziękczynna w rocznicę ślubu Anny i Zygmunta z prośbą o błogosła-
wieństwo  
Czwartek    29.04 Św. Katarzyny29.04 Św. Katarzyny29.04 Św. Katarzyny29.04 Św. Katarzyny ze Sieny, Doktora Kościoła, patronki E ze Sieny, Doktora Kościoła, patronki E ze Sieny, Doktora Kościoła, patronki E ze Sieny, Doktora Kościoła, patronki Euuuuropy (święto)ropy (święto)ropy (święto)ropy (święto)    
700 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu w 20-tą r. ślubu 
Mirosławy i Czesława Jasińskich z int. dzieci 
1800 + Mariana Brzozę (r. śm) z int. Brzozowej 
Piątek    30.04 Św. Piusa V, papieża (wsp. dowolne)30.04 Św. Piusa V, papieża (wsp. dowolne)30.04 Św. Piusa V, papieża (wsp. dowolne)30.04 Św. Piusa V, papieża (wsp. dowolne)    
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 30-tą r. ślubu Haliny i Ma-
riana z int. dzieci 
1800 + Józefa Brzozę (r. śm), Edwarda Brzozę Kazimiera Bałę, Mirosława Kozłowskiego  
Sobota 01.05 Św. Józefa Rzemieślnika (wsp. dowolne)01.05 Św. Józefa Rzemieślnika (wsp. dowolne)01.05 Św. Józefa Rzemieślnika (wsp. dowolne)01.05 Św. Józefa Rzemieślnika (wsp. dowolne)    
1630 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 25-tą r. ślubu Andrzeja  
i Elżbiety Miazków z int. dzieci   
1700 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o bł. w dorosłym życiu w 18-tą r. urodzin Mate-
usza Kozaka z int. rodziców i braci 
1730 + Józefa, Franciszka, + Mariannę, Wojciechowskich z int. Rabiejów 
1800 + Leszka Kurtka, Stanisława Genowefę, + Bolesława Zawadzkich z int. rodziny  
Niedziela 02.05 V Niedziela Wielkanocna  V Niedziela Wielkanocna  V Niedziela Wielkanocna  V Niedziela Wielkanocna     
800 + Jana, Anielę, Józefę, Cecylię, Irenę Kubicką z int. rodziny 
1000  o błogosławieństwo Boże i opiekę Św. Floriana dla Straży Pożarnych z Brzezin, Ko-
wali i Nidy 
1200 + Stanisławę Zawadzką z int. córki 
1600 + Stanisława i Mariannę Salamonów (r. śm) z int. syna Henryka z rodziną 
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Tyś jest moim Pasterzem, 
nie brak mi niczego 

Komentarz… 
 

„Moje owce słuchają me-
go głosu, a Ja znam je, 
Idą one za Mną i Ja daję 
im życie wieczne. Nie 
zginą one na wieki i nikt 
nie wyrwie ich z mojej rę-
ki.” – powiedział Pan Je-
zus Ile spokoju odnajdu-
jemy w tych słowach 
wtedy, kiedy wydaje się 
nam, że może nas jesz-
cze nie odrywa, ale od-
dala od Jezusa nasze 
zmęczenie, brak czasu, 
słabość ciała; wtedy kie-
dy grzeszymy i chcemy 
powrócić; kiedy odwra-
camy się od Boga i nie 
myślimy o powrocie;               
kiedy wydaje się, że już 
nie można nam pomóc. 
Byle trzymać się ręki Je-
zusa, która jest ręką Oj-
ca. Jezus stale kocha, 
zawsze czeka. Radosna 
nowina o wierności Boga. 
Przypomina się święty 
Paweł z listu do Rzy-
mian: „Któż z nas może 
odłączyć od miłości 
Chrystusowej? Utrapie-
nie, ucisk czy prześlado-
wanie, głód czy nagość, 
niebezpieczeństwo czy 
miecz?( Rz 8, 35)   

/ks. Jan Twardowski/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 13,14.43-52    /   Ap 7,9.14b-17    Ewangelia:     J 10, 27-30 
„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. 
Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest więk-
szy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” 
 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Wiktora Ra-
bieja z Kielc który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
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A w parafii… 
▪ W najbliższy poniedziałek we wnętrzu naszego kościoła rozpoczną się prace malarskie.  
W związku z tym zostanie wyniesiony cały jeden szereg ławek. Remont potrwa do 2 miesię-
cy. Wykonawcą prac będzie firma Pana Wojciecha Szczurka. 
▪ W ostatnim czasie nasza Ojczyzna przeżywała żałobę narodo-
wą. Jednym z symboli jedności i współczucia w tych dniach było 
wywieszanie biało-czerwonych flag z czarnym kirem. Za tydzień 
w pierwszych dniach maja będziemy obchodzić święta narodowe. 
Niech i w ten czas nie zabraknie przed naszym domem polskiej 
flagi. Ten piękny symbol patriotyczny jest przecież okazaniem 
szacunku dla wielu pokoleń ludzi, którzy swoje życie poświęcili 
dla Polski oraz utożsamieniem się z wieszczami chwalącymi 
piękno ziemi ojczystej i naszymi przodkami, którzy z szacunkiem 
ją całowali i kreślili na niej znak krzyża. Nie zapominajmy i my  
o haśle, które było mottem licznych pokoleń Polaków: „Bóg – Ho-
nor – Ojczyzna” 

Bliżej Eucharystii… 
Rok kościelny (rok liturgiczny) jest okre-
śleniem obchodów liturgicznych w ciągu 
roku. Rok kościelny kształtował się stop-
niowo – wraz z powstawaniem poszcze-
gólnych świąt. Co więcej, rozwój ten trwa 
również w czasach nam współczesnych, 
kiedy jesteśmy świadkami ustanawiania 
nowych obchodów liturgicznych. Sen-
sem i celem roku liturgicznego jest prze-
żywanie poszczególnych tajemnic i wy-
darzeń z życia Jezusa Chrystusa. 
Szczególnie podkreślił to w 1947 r. pa-
pież Pius XII w encyklice “Mediator Dei” 
mówiąc, że rok kościelny nie jest zim-
nym i bezwładnym przedstawianiem 
spraw tyczących się minionych czasów, 
ani też prostym i czczym przypomina-
niem wypadków z dawnych wieków. Jest 
to raczej sam Chrystus, który trwa  
w swoim Kościele. Najstarszym chrze-
ścijańskim świętem jest cotygodniowa 
pamiątka zmartwychwstania naszego 
Pana, czyli niedziela. Pośród obchodów 
liturgicznych rozróżnia się trzy kategorie  
● uroczystość, 
● święto, 
● wspomnienie, wśród których wyróżnia 
się wspomnienia obowiązkowe i wspo-
mnienia dowolne. 

Uroczystości pogrzebowe 
W ostatni weekend oczy Polaków skierowane były 
szczególnie na dwa miejsca Warszawę, gdzie od-
bywała się uroczystość pożegnalna ofiar katastro-
fy pod Smoleńskiem oraz Kraków, w którym od-
prawiona została msza św. pogrzebowa pary pre-
zydenckiej. Setki tysięcy Polaków w tych dniach 
oddało hołd tragicznie zmarłym osobom. Jedno 
wydarzenie warte jest podkreślenia. Kiedy w Ba-
zylice Mariackiej rozpoczęło się czuwanie modli-
tewne przy ciałach Lecha i Marii Kaczyńskich na 
telebimach na Rynku krakowskim rozpoczęła się 
transmisja specjalnego wydania pewnego pro-
gramu politycznego. Pokazywanie dyskusji polity-
ków w tym czasie i miejscu nie było odpowiednim 
posunięciem. Nie długo trzeba było czekać na re-
akcję. Cały Rynek zaczął nagle wspólnie krzy-
czeć: „Bazylika, Bazylika”. W końcu operatorzy 

wyłączyli telebimy i wówczas 
na placu rozpoczęły się spon-
taniczne modlitwy oraz śpie-
wy pieśni religijnych i patrio-
tycznych. Dopiero po dłuż-
szym czasie, na ekranach po-
kazała się transmisja różańca 
z Bazyliki Mariackiej. Piękny 
znak. Ludzie potrzebowali 
wspólnej modlitwy… Oby to 
dobro, które zrodziło się  
w Narodzie, nie zginęło!   /KP/ 

Intencja różańcowa na maj 
Ogólna: Aby położono kres zasmucającemu i niegodziwemu handlowi żywymi istotami, któ-
rego ofiarą padają niestety miliony kobiet oraz dzieci. Misyjna: Aby kapłani, zakonnice, za-
konnicy oraz świeccy zaangażowani w apostolat potrafili rozbudzać entuzjazm misyjny  
w powierzonych ich opiece wspólnotach. 

Boży człowiek… - św. Marek Ewangelista (25 kwietnia) 
Święty Marek, zwany także Janem, był synem Marii, właścicielki jakiegoś jerozolimskiego 
domostwa, być może samego wieczernika i krewnym Barnaby. Prawdopodobnie ochrzcił go 
sam św. Piotr Apostoł . Wśród apostołów dojrzewał do pracy misyjnej. Praca ta pociągała go 
widocznie, ponieważ widzimy go najpierw u boku Pawła Apostoła w czasie jego pierwszej 
wyprawy misyjnej, a następnie u boku Piotra Apostoła jako „ucznia i tłumacza". Znał doskona-
le całą treść nauczania Piotra, którą spisał w Ewangelii. Tradycja podaje, że Piotr wysłał go 
do Egiptu jako biskupa Aleksandrii. Zakładał tam nowe gminy chrześcijańskie. Tam również 
poniósł śmierć męczeńską. W IX w. Wenecjanie przewieźli jego relikwie do swojego miasta, 
gdzie zbudowali mu wspaniałą bazylikę patriar-
chalną. Dzień św. Marka (25 IV) zbiegł się przy-
padkowo z procesją błagalną, praktykowaną od 
starożytnych czasów dla uproszenia u Boga do-
brych urodzajów. Tak św. Marek stał się orędow-
nikiem u Boga o dobrą pogodę i obfite plony. Jest 
on także patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, 
szklarzy. Modlitwa: Boże, który łaską swoją pod-
niosłeś św. Marka do godności Ewangelisty, 
udziel i nam łaski, o którą Cię prosimy, abyśmy 
za jego wskazówkami w nauce Ewangelii świętej 
coraz więcej się utrwalali i skutkiem jego wstawienia się za nami uwolnieni byli od wszelkiego 
złego. I Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen. 

Zamyśl się… 
Nigdy nie pozwól, by cokolwiek tak 
bardzo wypełniło cię smutkiem, że 
przez to zapomniałbyś radości zmar-
twychwstałego Chrystusa.  

/Matka Teresa z Kalkuty/ 

Uśmiech… 
Komisja egzaminacyjna na studiach przepytuje kan-
dydata na przyszłego prawnika: - co Pana skłoniło 
do tego, żeby zdawać na wydział prawa do naszego 
uniwersytetu? - ….hmmmm… no… tato…. nie wy-
głupiaj się. 

Coś dla ducha… 
„Dłoń i piasek” 

Trzynastoletni Tomek spacerował plażą razem ze swą matką. W pewnej chwili zapytał: -
Mamo, jak można zatrzymać przyjaciela, kiedy w końcu uda się go zdobyć? Matka zastano-
wiła się przez chwilę, potem schyliła się i wzięła dwie garście piasku. Uniosła obie ręce do gó-
ry; zacisnęła mocna jedną dłoń: piasek uciekał jej między palcami i im bardziej ściskała pięść, 
tym szybciej wysypywał się piasek. Druga dłoń była otwarta: został na niej cały piasek. To-
mek patrzył zdziwiony, potem zawołał: - Rozumiem!  
Za obrazem Madonny, w pewnej górskiej świątyni, znalazłem Modlitwę o dobre przyjęcie. Oto 
ona: 
Panie, pomóż mi być przyjacielem wszystkich, 
Przyjacielem oczekującym bez znużenia, 
Przyjmującym z dobrocią, dającym z miłością, 
Słuchającym bez znudzenia, dziękującym z radością. 
Przyjacielem, którego zawsze można znaleźć, 
Gdy się go potrzebuje. 
Pomóż mi ofiarować innym bezinteresowną przyjaźń, 
Promieniować radosnym pokojem, 
Twoim pokojem, o Pnie. 
Spraw, bym był gotów wspierać i przyjmować 
Zwłaszcza najsłabszych i pokrzywdzonych. 
W ten sposób będę mógł pomóc innym i być bliżej Ciebie, Panie  łagodności. /Bruno Ferrero/ 

 


