
Niedzielne espresso           z Proboszczem
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krze-
wem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, 
która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przyno-
si owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście 
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we 
Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przy-
nosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak 
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem 
winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przy-
nosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 
Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl 
i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie 
trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek 
chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że 
owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.
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5.  Niedz ie la  Wie lkanocna

Dlaczego Jezus porównuje siebie do winnego krzewu?
W Starym Testamencie winnica była symbolem Izraela i jego stosunku do Boga. Król Herod umie-
ścił winne grono wykonane ze złota nad bramą świątyni jerozolimskiej. Jezus nawiązując do tej 
symboliki, uczy, że tak jak winny krzew złączony jest z latoroślami, tak On złączony jest z wierzą-
cymi, którzy czerpią z niego życie. Jezus jest głową Kościoła, którego członkami są wszyscy wierni. 
Poprzez Eucharystię czerpią od Niego siłę do życia duchowego i religijnego, do przestrzegania 
przykazań i życia zgodnego z Ewangelią – żyją Jego życiem.

ks. Eugeniusz Burzyk

Marek Bieńczyk twierdzi, że najdłuższy korzeń winnego krzewu 
jaki wykopano miał 29 metrów. Niektóre dochodzą podobno na-
wet do 50 metrów.
Jezus jest winnym krzewem sięgającym Boga Ojca, który go 
uprawia. Nasze duchowe życie, latorośli tego krzewu, zależy od 
łączności z Jezusem.
Jean-Paul Kaufmann, pisarz 3 lata więziony przez Hezbollah, 
wyznał, że przed szaleństwem i śmiercią duszy chroniła go pa-
mięć o smaku wina.



Szkolne Koło Misyjne „Dzieci-Dzieciom” znów w akcji!
Pierwsze miesiące roku szkolnego 2017/2018 upły- 
nęły członkom Szkolnego Koła Misyjnego „Dzie-
ci-Dzieciom” na poznawaniu misyjnych krajów. 
„Odwiedziły” m.in. Meksyk – gdzie wykonały tra- 
dycyjne meksykańskie sombrera, Peru – w którym 
zabawiły się w rozbijanie piniaty oraz Rwandę – 
w której nauczyły się różańca w języku suahili. 
W listopadzie Koło Misyjne zaprosiło do szkoły 
misjonarza, pana Błażeja Jaszczurowskiego, któ-
ry w bardzo ciekawy sposób przedstawiał rado-
ści i smutki dzieci w Afryce.

Od stycznia dzieci zabrały się jednak do ciężkiej 
pracy. Łącznie wykonały prawie 100 kartek wiel-
kanocnych. Kilka z nich zostało wysłanych do mi- 
sjonarzy pochodzących z naszej diecezji. Kartki 
powędrowały m.in. do Tanzanii, Chile, Gwatema-
li, Peru oraz na Białoruś. Tam, gdzie wysłanie kar- 
tki drogą tradycyjną było niemożliwe, kartki wraz 
z życzeniami zostały wysłane mailem. Odbieramy 
już wyrazy wdzięczności od misjonarzy, którzy ogro- 
mnie cieszą się z każdego gestu pamięci o nich. 
Przez dwie niedziele członkowie Szkolnego Ko- 
ła Misyjnego sprzedawali swoje rękodzieła w na- 

szym kościele pw. Matki Bożej Bolesnej, gdzie 
zostali bardzo serdecznie przyjęci przez księdza 
proboszcza Eugeniusza Burzyka oraz parafian. 
Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na ce- 
le misyjne, m.in. na kontynuację Adopcji Serca na- 
szego kolegi z Cedzica Kwizery z Rwandy. 

Po ciężkiej pracy przyszedł czas na chwilę odpo- 
czynku, ale już po świętach wielkanocnych, ru-
szyły przygotowania do kolejnego kiermaszu mi- 
syjnego, tym razem o tematyce maryjnej. Z wiel-
kim zapałem przygotowywane są „gadżety maryj-
ne” takie jak m.in. breloczki do kluczy, podkład-
ki pod kubki, magnesy na lodówkę czy misyjne 
krzyżyki. Dzieci poświęciły temu nawet jeden 
z dni wolnych od zajęć lekcyjnych, przychodząc 
do szkoły i z zapałem pracując przez kilka godzin! 
Koło Misyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Brze-
szczach liczy 24 członków i zrzesza uczniów głó- 
wnie z klas 4 i 5. Spotykają się raz w tygodniu, 
aby nie tylko poznawać kraje, w których pracują 
misjonarze, ale także, aby dać coś z siebie innym. 
Tradycją stało się już, że 2 razy w roku szkolnym 
organizują kiermasze misyjne, przyłączają się 
do zbiórek i akcji misyjnych, z okazji Dnia Dzie- 
cka wystawiają dla wszystkich uczniów akade-
mię. Na zakończenie całorocznej pracy, w czerw-
cu uczestniczą w specjalnie zorganizowanej dla 
nich wycieczce. 
Dzieci z ogromną pasją i radością angażują się 
w stawiane przed nimi wyzwania, ucząc się przy 
tym bezinteresownej pomocy innym. 

Agnieszka Nowosad 
opiekun Szkolnego Koła Misyjnego
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 1. Od wtorku – 1 maja rozpoczynamy nabożeństwa 
majowe. Zapraszamy codziennie o godz. 17.30.

 2. W czwartek – 3 maja obchodzimy uroczystość NMP 
Królowej Polski. Msze Święte w porządku nie- 
dzielnym. Jest to dzień modlitw w intencji emi-
gracji polskiej.

 3. W piątek – 4 maja po Mszy Świętej wieczornej za-
praszamy na spotkanie czcicieli Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

 4. Na piątek – 4 maja Ksiądz Biskup Ordynariusz 
udziela dyspensy dotyczącej wstrzemięźliwości 
od pokarmów mięsnych.

 5. W niedzielę – 6 maja o godz. 14.00 zapraszamy 
dzieci specjalnej troski, wraz z rodzicami i opie-

kunami, na Mszę Świętą do kaplicy.
 6. W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek, 

piątek i sobotę miesiąca. W czwartek spowiedź 
przed każdą Mszą Świętą, w piątek od 17.00 
do 18.00. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny 
chorych parafian.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę na 
prace remontowe mieszkańcom Starych Bloków 
nr 33 i 34. W tym tygodniu prosimy mieszkańców 
bloku nr 35.

 8. Kończymy prace na balkonie po prawej stronie 
prezbiterium. Zostały w nim wymienione dwa 
duże okna, usunięto przecieki z nieszczelnego 
dachu, odnowiono sufit, ściany oraz posadzkę. 
W sumie ok. 200  m2.

Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA – 29 kwietnia
  7.00 † Jan i Anna Zabawa
  8.30 † Jan i Franciszka Kwaśny z synami 

i córkami
10.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo dla Genowefy i Józefa 
Krawczyk z okazji 50 rocznicy ślubu

11.30 † Marian Cacak w 6 rocznicę śmierci
18.00 † Maria i Stanisław Jarzyna
PONIEDZIAŁEK – 30 kwietnia
  6.30 † Barbara Hotloś
18.00  O Boże błogosławieństwo i zdrowie 

dla Janiny z okazji 70 r. urodzin
WTOREK – 1 maja
  6.30 † Małgorzata Lenik
18.00 † Jan Łopusiewicz
ŚRODA – 2 maja
  6.30 † Grzegorz Płużek
  6.30 † Dorota Borgosz
18.00  Msza do MB Bolesnej: Artur i Jolanta 

w 20 r. ślubu, o zdanie egzaminu ma- 
turalnego, za †† wypominanych w ro-
cznych wypominkach, † Józef i Helena 
Nycz, † Emilia i Stanisław Łach, † He- 
lena i Karol Finster, † Barbara Hotloś, 
† Janina Grabowska, † Marian Pałka 
z teściami, † Stanisław Wajdzik w 3 r. 
śm., † Stanisław Molenda, † Helena 
Łukasik-Paluch, † Anna Sporysz 

CZWARTEK – 3 maja
  7.00 † Irena Brzychcy
  8.30  O dary Ducha Świętego i szczęśliwe 

zdanie matury dla Natalii
  8.30  W intencji misji i misjonarzy
10.00 † Alojzy Pucka w 27 rocznicę śmierci
11.30 † Tadeusz Goc
18.00  W intencjach Radia Maryja
PIĄTEK – 4 maja
  6.30 † Aleksander Zemlik w 2 r. śmierci
  6.30 † Wojciech Krawczyk z dwiema 

żonami: Franciszką i Stanisławą
18.00 † Adam Salepa w 4 rocznicę śmierci
SOBOTA – 5 maja
  6.30 † Irena Penkala
  6.30 † Irena Chrapek
  6.30 † Józef Kachel
  6.30 † Edward Walczyk
18.00 † Aniela Żmuda z dwoma mężami 

i rodziną
NIEDZIELA – 6 maja
  7.00 † Władysław Gancarczyk
  8.30 † Jan Garlicki z rodzicami i synem 

Krzysztofem
10.00 † Stanisław Winczowski
11.30 † Stanisława Słoniszko
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria i Stanisław Żak w r. śmierci


