
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek  23.03  23.03  23.03  23.03  Św. Tyberiusza z Mongrovejo, biskupa (wsp. dowolne)Św. Tyberiusza z Mongrovejo, biskupa (wsp. dowolne)Św. Tyberiusza z Mongrovejo, biskupa (wsp. dowolne)Św. Tyberiusza z Mongrovejo, biskupa (wsp. dowolne) 
800

   Władysława, Franciszkę, Józefa, Franciszka Tkaczów z int. wnuczki 

1000
  + Józefa Gibasa (7 r. śm) z int. żony z dziećmi  

1200
 + Anielę Wieczorek ( r. śm.), Mariannę Metryka, Jana Metrykę, Władysława, Piotra 

Metryków, Mariana Wieczorka z int. rodziny Metryków 

1700
 1) + Józefa, Katarzynę, Henryka, Stanisława Tkaczów, Michała, Mariannę, Franciszka 

Pietszczyków z int. Pietszczyków 

        2) + Mieczysława Stępnia (r. śm.)  

Wtorek 24.03 Św. Katarzyny Szwedzkiej24.03 Św. Katarzyny Szwedzkiej24.03 Św. Katarzyny Szwedzkiej24.03 Św. Katarzyny Szwedzkiej (wsp. dowolne) (wsp. dowolne) (wsp. dowolne) (wsp. dowolne)    
830

 + Mariannę, Franciszka Wawrzeńczyków z int. rodziny 

1030
 + Tadeusza, Antoniego Januszków, Stefanię, Władysława, Edwarda Metryków z 

int. Januszkowej 

1200
 + Marię, Józefę i Władysława Więcków z int. Zygmunta Więcka 

1500
 + Antoniego, Mariannę Daleszaków, Salomeę, Jakuba, Bolesława, Leokadię Wierz-

bickich z int. rodziny 

1700
 + Zofię Szałas(13 r. śm.), Mariana Szałasów z int. córki z rodziną 

Środa 25.0325.0325.0325.03        Zwiastowanie Pańskie (uroczystość) Zwiastowanie Pańskie (uroczystość) Zwiastowanie Pańskie (uroczystość) Zwiastowanie Pańskie (uroczystość)     
700

  
1600

 + Tadeusz Więcka (11 r. śm.) z int. rodziny 

Czwartek 26.03 26.03 26.03 26.03 Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni      
700

  
1600 

 + Annę Giemza, Henryka Kmiecika, zm. z rodziny Więcków z int. rodziny 

Piątek  27.03 27.03 27.03 27.03  Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni   
1600 

1) + Marię Więcek, Romana Kruka z int. Madejów 

       2) + Antoninę (r. śm.), Romana, Jerzego Wieczorków, Janinę, Edwarda Frankowiczów 

z int. Andrzeja Wieczorka 

Sobota  28.03  28.03  28.03  28.03  Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni    
700

 + Henryka Kubickiego (r. śm.) z int. żony z dziećmi  

1600
 + Antoniego, Mariannę Piotrowskich z int. Piotrowskiej 

NIEDZIELA  29.03  V Niedziela Wielkiego Postu 29.03  V Niedziela Wielkiego Postu 29.03  V Niedziela Wielkiego Postu 29.03  V Niedziela Wielkiego Postu     
800

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

int. Rutkiewiczów 

1000
 + Irenę Kazoń ( 1 r. śm.) z int. syna z rodziną 

1200
 + Magdalenę Woźniak (r. śm.) z int. męża z córką 

1530
 + Ludwika, Stefanię Rabiejów, Władysława Młynarczyka, Andrzeja Ludwinka, Stani-

sława Rabieja z int. Młynarczykowej 
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Weź swój krzyż 
na każdy dzień 

 

 

Komentarz… 
 

„Kto wierzy w Niego, nie podlega 
potępieniu; a kto nie wierzy, już zo-
stał potępiony, bo nie uwierzył w 
imię Jednorodzonego Syna Bożego” 

Czy przypadkiem nie wykrzywiamy 
się brzydko na to zdanie? Czy nie 
podskakujemy jak sztubak w ławce, 
który wyciąga dwa palce do góry, 
aby jednym tchem powiedzieć, że to 
się nie bardzo zgadza? Bo przecież 
znamy wielu ludzi, którzy podają się 
za chrześcijan i są okropni, znamy i 
takich, którzy nie są chrześcijanami 
i są całkiem przyzwoici. Co to zna-
czy wierzyć w Chrystusa? Wierzyć 
w Chrystusa to starać się wszystki-
mi siłami, w każdej chwili ufać Bogu 
tak jak Jezus, nawet w chwili swojej 
klęski życiowej, osamotnienia, cier-
pienia, nieuleczalnej choroby, i jed-
nocześnie nie gorzknieć, nie tracić 
kontaktu z ludźmi, kochać ich we 
wspólnocie.     /ks. Jan Twardowski/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    2Krn 36,14-16.19-23    /     Ef 2,4-10     Ewangelia:   J 3,14-21 
„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba by wywyższono Syna Człowiecze-
go, aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, 
by świat został po Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie 
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd 
polega na tym, ze światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli 
światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi 
światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania 
prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” 
 

 

 
 

Ekstra… 
× 22 marca – Światowy Dzień Wody 



A w parafii… 
▪ Program rekolekcji:  
NIEDZIELA – 8.00 (Msza Św. z nauką ogólną), 10.00 (Msza Św. z nauką dla dzieci), 12.00 
(Msza Św. z krótkim kazaniem, po – nauka stanowa dla mężczyzn), 15.30 (Gorzkie Żale, po 
– Msza Św. z nauką stanową dla Kobiet) 
PONIEDZIAŁEK Dzień Chorych – 8.00 (Msza Św. z nauką ogólną), 10.00 (Msza Św. z nauką 
dla dzieci), 12.00 (Msza Św. z nauka dla chorych i osób starszych), od ok. 13.15 odwiedza-
nie chorych w domach, 17.00 (Msza Św. z nauką ogólną) 
WTOREK Dzień Spowiedzi Św. – 8.30 (Msza Św. z nauką i spowiedź od godz. 9.00), 10.30 
(Msza Św. z nauką dla dzieci i spowiedź), 12.00 (Msza Św. z nauką i spowiedź do godz. 
13.00), 15.00 (Msza Św. z nauką i spowiedź), 17.00 (Msza Św. i spowiedź do godz.18.00)  
▪ 18 marca wieczorem odbyła się próba iluminacji kościoła 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola planuje zorganizowanie w Brzezinach Sali 
Tradycji. W związku z tym zwracamy się do mieszkańców o przekazywanie starych przed-
miotów, dokumentów i fotografii, obrazujących życie naszej miejscowości w dawnych cza-
sach. Dokumenty i fotografie po skopiowaniu zostaną zwrócone. Eksponaty można przeka-
zywać do członków Zarządu Stowarzyszenia: Wiesława Domańska (Podwole 14), Grzegorz 
Buras (ul. Szkolna 16), Marianna Węgrzyn (ul. Chęcińska 121) 
▪ W przygotowaniu jest program prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym św. Antoniego. 
Planowane rozpoczęcie działań to druga połowa kwietnia tego roku.  

Objawione…  
Milczący Świadkowie Męki – gwoździe 

 Jezu kładzie się i umieszcza głowę na krzyżu, gdzie Mu każą. Rozwiera ramiona tak, jak Mu 
nakazali; wyciąga nogi tak, jak Mu polecili. Dwóch oprawców siada Mu na piersiach, aby 
utrzymać Go nieruchomo. Trzeci bierze Jego ramienia, czwarty ma już w ręce zaostrzony 
gwóźdź. Kat przykłada koniec gwoździa do przegubu i uderza po raz pierwszy. Jezus, który 
miał zamknięte oczy, wydaje okrzyk i kurczy się pod wpływem najwyższego bólu. Gwóźdź 
bowiem przenika, przerywając mięśnie, żyły, nerwy, krusząc kości…Następnie przybijają Je-
go drugą rękę. Łzy bólu spadają najpierw na drewno, a potem na ziemię. Teraz kolej na sto-
py. Dwóch wykonuje swą pracę polegającą na przybiciu jednej nogi założonej na drugą. Ude-
rzają, uderzają, uderzają… Słychać tylko przeraźliwe odgłosy uderzenia młota o główkę 
gwoździa, bo na całej Kalwarii są tylko oczy i uszy wysilone, by dostrzec jakiś gest lub odgłos 
i nim się nacieszyć…                                                                   (na podst. widzeń M. Valtorty) 

Bliżej Eucharystii… 
Liturgia eucharystyczna – jest drugą z głównych części Mszy św. W czasie liturgii euchary-
stycznej wspominamy ustanowienie ofiary i uczty paschalnej, które dokonało się w Wielki 
Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy, a także ofiarę Jezusa, która dokonała się w Wielki 
Piątek na krzyżu. Sprawowanie liturgii eucharystycznej zawiera gesty, które uczynił sam Je-
zus Chrystus w Wieczerniku i jest spełnieniem Jego polecenia, by uczniowie sprawowali tę 
ofiarę na Jego pamiątkę. W czasie tej liturgii wierni są świadkami i uczestnikami największej 
tajemnicy naszej wiary – przeistoczenia chleba w Ciało i wina w Krew Zbawiciela. 
Liturgia eucharystyczna składa się z następujących elementów: 
- przygotowania darów (zwanego niekiedy ofiarowaniem), które poprzedza w czasie bardziej 
uroczystych celebracji procesja z darami; 
- modlitwy nad darami; 
- modlitwy eucharystycznej (składająca się z: prefacji, aklamacji „Święty”, epiklezy, opowia-
dania o ustanowieniu i przeistoczenia, anamnezy, modlitw wstawienniczych i doksologii koń-
cowej); wymienione poszczególne części zostaną omówione w dalszej części; 
- obrzędów Komunii św., do których zalicza się: Modlitwę Pańską, obrzęd pokoju, łamanie 
Chleba, Komunię św. i modlitwę po Komunii). 

Boży człowiek…  -  św. Katarzyna Szwedzka (24 marca) 
Urodziła się ok. 1331. Matka Katarzyny 
Brygida, która po latach dostąpiła zaszczytu 
świętości, wychowała ją w wierze i pobożności, 
a gdy córka miała 7 lat, oddała ją pod opiekę 
przeoryszy klasztoru w Risaberdze. Gdy 
Katarzyna podrosła rodzice postanowili ją 
wydać za mąż za niemieckiego wielmożę. 
Czternastoletnia panna młoda przekonała 
małżonka, by wraz z nią ślubował czystość  
i poświęcił się służbie Bożej. W 1350 
Katarzyna udała się do Rzymu, do swojej 
matki, która starała się u papieża o pozwolenie 
na prowadzenie zgromadzenia zakonnego. 
Według podania Katarzyna miała ocalić swoimi 
modłami Rzym w czasie gwałtownego wylewu 
rzeki Tybr. W tym czasie umarł mąż Katarzyny 
i dziewczyna tak jak matka przywdziała szaty 
zakonne. Około 1372 roku wraz z matką udała 
się do Ziemi Świętej. Po powrocie Brygida umarła, a Katarzyna została przeoryszą zakonu 
stworzonego przez matkę. Umarła 24 marca 1381 r. Legenda głosi, że gwiazda, która wze-
szła nad jej domem w noc śmierci, świeciła, aż do chwili, gdy ciało jej spoczęło w poświęco-
nej ziemi. Święta Katarzyna jest zwykle przedstawiana z łanią u boku, która według podań 
pomogła jej zachować dziewictwo, gdy pożądliwi młodzieńcy usiłowali ją go pozbawić. Kata-
rzyna jest patronką Szwecji, a także ludzi dotkniętych powodzią, niepowodzeniami, patronką 
trudnych porodów a także ochrony przed aborcją oraz poronieniem. Modlitwa. Boże naucz 
mnie, bym jak św. Katarzyna potrafił odrzucić blichtr tego świata i całym sercem służył Tobie.  

Zamyśl się… 
„Kto nie chce dźwigać swego krzyża, musi dźwigać 
samego siebie. Tylko pytanie co jest cięższe”  
                                                  /Emanuel Bodmann/ 

Uśmiech… 
Teściowa do zięcia: - Dziś w radiu pu-
ścili przebój mojej młodości! – „Bogu-
rodzicę”?! 

Coś dla ducha… 
„Wizyta” 

Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy drzwiach kościoła i po kilku 
minutach odchodził. Nosił kraciastą koszulę i podarte dżinsy, tak jak wszyscy chłopcy w jego 
wieku. Miał w ręku papierową torebkę z bułkami na obiad. Proboszcz, trochę nieufny zapytał 
go kiedyś, po co tu przychodzi. Wiadomo, że w obecnych czasach istnieją ludzie, którzy 
okradają również kościoły. Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak. Pomodlić się... 
Jak możesz modlić się tak szybko? Och... codziennie zjawiam się w tym kościele w południe  
i mówię tylko: "Jezu, przyszedł Jim", potem odchodzę. To maleńka modlitwa, ale jestem pe-
wien, że On słucha. W kilka dni później, w wyniku wypadku przy pracy, chłopak został prze-
wieziony do szpitala z bardzo bolesnymi złamaniami. Umieszczono go w pokoju razem z in-
nymi chorymi. Jego przybycie zmieniło oddział. Po kilku dniach, jego pokój stał się miejscem 
spotkań pacjentów  z tego samego korytarza. Młodzi i starzy spotykali się przy jego łóżku,  
a on miał uśmiech i słowo otuchy dla każdego. Przyszedł odwiedzić go również proboszcz  
i w towarzystwie pielęgniarki stanął przy łóżku chłopaka. Powiedziano mi, że jesteś cały po-
kiereszowany, ale że pomimo to wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?. To dzięki Komuś, 
Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe. Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi 
w południe... O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi: "Jim, to Ja, Jezus"-  
i odchodzi.                                                                                                           /Bruno Ferrero/              

 


