
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    20.0620.0620.0620.06 Niepokalanego Serca NMP (wsp. obowiązkowe) Niepokalanego Serca NMP (wsp. obowiązkowe) Niepokalanego Serca NMP (wsp. obowiązkowe) Niepokalanego Serca NMP (wsp. obowiązkowe)    
1730 + Antoninę, Józefa Wieczorków, Magdalenę Woźniak, Krzysztofa Krąż z int. rodziny 
1800 + Annę, Stanisława Wojcieszyńskich, Jana Znojka z int. Wojcieszyńskich 
Wtorek 21.0621.0621.0621.06 Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (wsp. obowiązkowe) Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (wsp. obowiązkowe) Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (wsp. obowiązkowe) Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (wsp. obowiązkowe)    
1730 Stefana, Janinę, Józefa Gubałów, Edwarda Śmietanę, Marcina Sołtysa z int. rodziny 
1800 + Jana Stachurę, Jana, Małgorzatę, Józefa Kurtków, Jana, Katarzynę Stachurów z int. 
Stachurowej z dziećmi  
Środa  22.0622.0622.0622.06 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 80-tą r. urodzin Czesławy  
z int. dzieci z rodzinami 
1800 + Do SPJ i MB dziękczynna  prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Izabeli Zarzyc-
kiej z int. rodziców 
Czwartek    23.0623.0623.0623.06 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa    
800 + Krzysztofa Machulskiego z int. żony z dziećmi 
1000 + Jana, Stefanię, Czesława Skarbków, Adama Frankowicza z int. Frankowiczów 
1200 za parafian żywych i zmarłych 
Piątek  24.0624.0624.0624.06 Narodzenie Ś Narodzenie Ś Narodzenie Ś Narodzenie Św. Jana Chrzciciela (uroczystość) w. Jana Chrzciciela (uroczystość) w. Jana Chrzciciela (uroczystość) w. Jana Chrzciciela (uroczystość)     
700 + Jana Sochę z int. Sochowej 
1800 Msza Święta dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski w pracy kapłańskiej dla ks. pro-
boszcza Jana Pragnącego 
Sobota  25.0625.0625.0625.06 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1600 + Jana Wawrzeńczyka z int. Stefanii Wawrzeńczyk z dziećmi 
1700 ślub Ewelina Baranowska i Artur Mikołajczak 
Niedziela  26.0626.0626.0626.06 XIII Niedziela Zwykła XIII Niedziela Zwykła XIII Niedziela Zwykła XIII Niedziela Zwykła    
800 + Mieczysława, Tadeusza, Jadwigę Kowalskich, Wandę, Stanisława Kaczorów, Ma-
riannę, Jana, Augustyna Cielątków z int. Kowalskiej 
1000 Witolda i Aleksandry Brzozów (1 r. ślubu) z int. matki 
1200 + Edwarda Kasperka z int. rodziców i siostry z rodziną 
1600 + Pawła Brzozę z int. Matki 
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Najświętszej Trójcy 
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O Trójco  
Święta, która 

przez łaskę 
w mojej duszy 

mieszkasz. 
Uświęć mnie. 

O Trójco  
Święta, która 

przez łaskę 
w mojej duszy 

mieszkasz. 
Spraw, abym 

kochał Cię  
coraz więcej. 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Wj 34,4b-6,8-9   /    2 Kor 13,11-13   Ewangelia: J 3,16-18 
„Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednoro-
dzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Al-
bowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by 
świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto 
nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Boże-
go.” 

Komentarz… 
Arystoteles nazwał Boga najdoskonalszym bytem, a więc czymś, a nie Kimś. Bóg wymyślo-
ny przez filozofa byłby podobny do figury lodowej, wspaniałej, wyniosłej, tak doskonałej, że 
obojętnej, zimnej i okrutnej. Najdoskonalszy nikogo nie potrzebuje. Jezus przyszedł na 
świat, by objawić nam tajemnicę Boga: siebie samego, Ojca i Ducha Świętego. Ze słów Je-
zusa można wnioskować, że Bóg jest Duchem miłości Ojca do Syna i Syna do Ojca. Ojciec 
wszystko daje Synowi i wszystko od Niego przyjmuje, Syn wszystko przyjmuje od Ojca  
i wszystko Mu daje. Jezus wcale nie zachęcał do poznawania tej tajemnicy. Zaprasza do 
brania udziału w życiu samego Boga, to znaczy do życia wzajemną miłością. Kto żyje ży-
ciem miłości – żyje życiem samego Boga.                                            /ks. Jan Twardowski/ 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 

Ekstra… 
× 21.06 - Święto Muzyki 
× 22.06 - Światowy Dzień "Garbusa" 
× 23.06 - noc świętojańska, imprezy kulturalne nawiązujące do „Nocy Kupały” 



A w parafii… 
▪ 23 czerwca przeżywać będziemy 
Uroczystość Najświętszego Ciała  
i Krwi Pana Jezusa. Z tej okazji 
tradycyjnie odbędzie się procesja 
ulicami Brzezin z Najświętszym 
Sakramentem. Prosimy o liczne 
zaangażowanie się w uroczystość  
i zabranie na procesję wszystkich 
feretronów i chorągwi. 
▪ W najbliższy piątek swoje imieni-
ny obchodzić będzie ksiądz pro-
boszcz Jan Pragnący. Z tej okazji 
życzymy mu wielu łask Bożych i opieki świętego Jana Chrzciciela.   
▪ 11.06.2011 r. nasza parafia przeżywała ważną uroczystość – 20 dzieci pierwszy raz przyję-
ło Pana Jezusa pod postacią chleba. Z tej okazji kościół został pięknie przystrojony kwiatami. 
Módlmy się, aby dzieci pierwszokomunijne dochowały wierności Chrystusowi w całym swym 
życiu.  
▪ 11 czerwca 2011 r. w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w Bilczy odbyło się Dekanalny Spo-
tkanie Młodzieży. Rozważania i oprawę muzyczną spotkania przygotowała schola parafialna 
z Brzezin. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani ciepłą herbatą i kanap-
ką. Naszą parafię reprezentowało ok. 20 młodych.  
▪ W ostatnim tygodniu został zakupiony konfesjonał przenośny – dar dzieci pierwszokomunij-
nych 

W poszukiwaniu… 
W Czwartek przypada uroczystość Bożego 
Ciała i jak co roku będzie procesja ksiądz 
weźmie monstrancję z Najświętszym Sakra-
mentem. Wyjdzie na ulice, symbolicznie 
przejdzie między naszymi domami a my  
w procesji będziemy szli za Nim. Ale co po 
procesji? Hostia znów wróci do Kościoła ale 
przecież Chrystus nie zamyka się w Kościele. 
On cały czas wychodzi do ludzi, cały czas 
przemierza  świat nieustannie od dwóch ty-
sięcy lat zagląda do każdego domu, tylko od 
nas zależy czy otwieramy drzwi. Czy umiemy 
razem z Nim przejść przez nasze życie.  /KK/  

Zamyśl się… 
„Pieniądz może być dobrym sługą, ale jest 
bardzo złym panem.”    /kard. Joseph Malula/ 

„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”    
37. W Sandomierzu, w 1999 roku – wspomi-
nał polski koordynator pielgrzymki, biskup 
Jan Chrapek – „w drodze na liturgię otrzyma-
łem informację, że przy ołtarzu panuje nie-
samowity upał: blisko 40 stopni Celsjusza. 
Przekazano mi również sugestię, aby Jan 
Paweł II nie odprawiał Mszy świętej, a tylko 
wygłosił homilię na siedząco. I ja tę sugestię 
powtórzyłem Papieżowi. A wtedy on zapytał: 
»Czy Ty jesteś Ojcem Świętym, czy ja? Ja 
przyjechałem po to, by służyć«”  
38. To było w Brazylii. Jan Paweł II odwiedzał 
właśnie wioskę trędowatych. Wstrząśnięty 
tym, co tam zobaczył, powiedział: „Czasem 
chciałbym zapłakać jak dziecko, ale na co 
komu płaczący papież? Ja muszę natchnąć 
ich siłą”. 

Zakonnie… 
Benedyktynki sakramentki - są zakonem kontemplacyjnym, zachowującym ścisłą klauzurę. 
Ich powołaniem jest życie monastyczne według reguły św. Benedykta, ze szczególnym ukie-
runkowaniem na kult Eucharystii w duchu wynagradzania. Życie benedyktynek od nieustają-
cej adoracji, kształtujące się w oparciu o regułę benedyktyńską, jest ukierunkowane na Boga 
i stały z Nim kontakt. Mniszki adorują Najświętszy Sakrament nieustannie w dzień i w nocy, 
kolejno co godzinę zmieniając się przy tabernakulum. Początki zakonu sięgają VI w., w Pol-
sce pierwszy klasztor założyły w 1688 r. Pełna nazwa: Mniszki Benedyktynki od Nieustającej 
Adoracji Najświętszego Sakramentu (OSBap).                                                        /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Tomasz More (22 czerwca) 
Tomasz More urodził się w Londynie 7 lutego 1478 r. 
Kiedy miał lat 12, umieszczono go na dworze kardynała 
Mortona, który sprawował równocześnie urząd królew-
skiego kanclerza. Z kolei zapisał się na studia na uni-
wersytecie w Oksfordzie. Jednak ojciec wolał mieć syna 
prawnika. Dlatego szesnastoletni Tomasz został 
umieszczony w Inns of Law. Kiedy w 1499 roku Erazm  
z Rotterdamu nawiedził po raz pierwszy Anglię, zaprzy-
jaźnił się serdecznie z młodszym od siebie o 11 lat To-
maszem. Po ukończeniu studiów Tomasz został bie-
głym i wziętym adwokatem. Wkrótce wybrano go po-
słem do parlamentu. Dla poznania świata wyjechał do 
Francji. Kiedy powrócił do Anglii, zrzekł się wszelkich 
stanowisk i wstąpił do kartuzów. Po czterech latach po-
bytu w klasztorze przekonał się, że to jednak nie jest jego droga. Ożenił się z siedemnasto-
letnią Jane Colt i zamieszkał z nią w wiejskim domku w Bucklersbury pod Londynem. Były to 
najszczęśliwsze lata w jego życiu. Sielanka trwała krótko. Ukochana żona zmarła niebawem, 
zostawiając Tomaszowi czworo drobnych dzieci. Był zmuszony ożenić się po raz drugi. Alicja 
Middleton była od niego o siedem lat starsza. W 1510 roku objął Tomasz urząd sędziego do 
spraw cywilnych. Jako specjalista został wysłany do Flandrii dla zawarcia traktatu pokojowe-
go. W 1521 roku pełen sławy ze swojej pracy i dzieł został przez króla podniesiony do godno-
ści szlacheckiej. Król upodobał sobie w zręcznym urzędniku i mianował go przewodniczącym 
sądu oraz tajnym radcą. Zmarł śmiercią męczeńską 6 lipca 1535 roku Modlitwa: Boże, który 
nauką świętego Tomasza uświetniasz Kościół Twój święty, spraw miłościwie, prosimy Cię, 
abyśmy to, czego nauczał, pojąć zdołali, a to co sam czynił, naśladować mogli. Amen. 

Uśmiech… 
Jeździ Jasiu swoim rowerkiem wokół kościoła, ksiądz się go pyta - Jasiu, czemu nie jesteś  
u spowiedzi? - Na to Jasiu: - No bo proszę księdza rowerek mi ukradną... - Ksiądz mówi: - 
Duch Święty go popilnuje - No to Jasiu idzie do spowiedzi i mówi: - w imię Ojca, i Syna, 
Amen... - Ksiądz się pyta: - Jasiu, a gdzie Duch Święty? - Pilnuje rowerka... 

Coś dla ducha… 
„Trzy słowa” 

Pewna młoda jeszcze kobieta pogrążyła się w wielkiej depresji. Dzień po dniu nie chciała wy-
chodzić z domu, wstawanie z łóżka stanowiło dla niej cierpienie nie do opisania, a przyjmo-
wanie pokarmów – prawdziwą torturę. Światło dzienne wydawało się jej dokuczliwe. Okna by-
ły zamknięte, żaluzje opuszczone. Po głowie chodziły jej najczarniejsze myśli. Często myślała 
o swojej śmierci jako o swoistym wybawieniu. Mąż, który bardzo ją kochał, otaczał opieką  
i względami, był coraz bardziej zatroskany o nią i zmartwiony. Przekonał ją, by pozwoliła się 
zbadać przez najsławniejszych neurologów i psychiatrów z różnych stron świata. Słynni pro-
fesorowie zapisywali lekarstwa, analizy, wakacje, podróże. Wszystko okazywało się niesku-
teczne. Kobieta coraz bardziej pogrążała się w swym świecie smutku i melancholii. W końcu 
mąż wyleczył ją. Swą prostotą i rozbrajającą miłością o raz trzema maleńkimi słowami. Pew-
nego dnia podszedł do niej, spojrzał na nią oczami pełnymi łez i powiedział: <<Masz przecież 
mnie!>>. 
Nauczycielka spytała najmłodszych: <<Czego potrzebuje osoba, która chce być szczęśli-
wa?>>. Odpowiedzi były różne: mieszkania, dobrego jedzenia, pieniędzy, zdrowia… Nauczy-
cielka dopowiedział jeszcze: potrzebuje pracy, uznania, błogosławieństwa Bożego. Wszystko 
starannie zapisano na tablicy. <<Czy zapomnieliśmy o czymś?>> -  spytała nauczycielka. Ja-
kaś dziewczynka podniosła rączkę i powiedziała: <<potrzebuje drugiej osoby>>.   /B. Ferrero/ 

 


