
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 28.05 Dzień Powszedni  
800 + Alicję Zegadło, zm. z rodziny Zegadłów z int. Zegadły 
1200 + Tomasza Kubickiego z int. żony 
1600 1) + Janinę, Piotra, Rabiejów, Eugeniusza Kasperka, Ryszarda Dąbrowskiego, Tadeu-
sza Rabieja z int. Marii Dąbrowskiej   
          2) + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Jana, Stanisława Węgrzynów, Mariannę, 
Józefa Rabiejów z int. rodziny 
Wtorek  29.05 Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy (wsp. obowiązkowe) 
 1730 + Stanisława Kaczora, Antoniego, Magdalenę Kaczorów, Genowefę, Zdzisława Ku-
tów, Marię, Henryka, Młynarczyków Kazimierę Stokowiec z int. Kaczorowej. 
1800 + Pawła Zawadzkiego, Józefa, Anielę Zawadzkich, Józefę, Bolesława, Mieczysława 
Ramiączków z int. rodziny 
Środa  30.05 Dzień Powszedni 
1730 + Do MBNP dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. w dalszym życiu w 50-tą r. ślubu 
Heleny i Stanisława Stokowców z int. syna Krzysztofa i córki Doroty z mężem i dziećmi 
1800 + Do MBNP o bł. i zdrowie dla dzieci wnuków i prawnuków z int. matki  
Czwartek 31.05 Nawiedzenie NMP (święto) 
1800  + Anielę, Tadeusza Wotlińskich, Mariannę, Stanisława Zarzyckich z int. rodziny  
Piątek  01.06 Dzień Powszedni 
1800 1) + Karola Tetelewskiego z int. rodziców chrzestnych z rodzinami 
         2) Do SPJ dziękczynna z prośbą o bł. w życiu w 5-tą r. śl. Eweliny i Artura i ich córki  
Sobota  02.06 Dzień Powszedni 
1430 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Karola Dalesza-
ka z int. rodziców i siostry. 
1500 + Michała Wieczorka z int. rodziców i rodzeństwa 
1530 Mieczysława Brzozę, zm. z rodziny Brzozów, Głogowskich Lachów, Sabatów  
1700 ślub Pędzik Małgorzata i Prędota Kamil  
Niedziela  03.06 Najświętszej Trójcy 
800 + Annę, Stanisława Wojcieszyńskich, Józefę, Kazimierza Wojcieszyńskich   
1000 + Annę, Stefanię, Romana, Władysławę, Franciszka Pietszczyków, Stanisława Kruka 
1200 + Ryszarda Stokowca (2 r. śm.) z int. żony z dziećmi 
1400 Msza Święta w Remizie w Kowali 
1600 + Józefę Barańską z int. wnuczki 
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Duchu 
Święty!                

O przyjdź  
i rozpal nas 
 i ulecz nas 

miłość  
nam daj! 

O przyjdź, 
napełnij 

nas  
rozraduj 

nas 
miłość  

nam daj! 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Jl 3,1-5    /     Rz 8,22-27     Ewangelia:   J 7,37-39 
„W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus stojąc zawołał do-
nośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pi-
je! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Du-
chu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponie-
waż Jezus nie został jeszcze uwielbiony.” 
Słowa błogosławionych… 
„Kościół woła w dniu dzisiejszym (stale powtarza to wołanie, jednakże dzisiaj brzmi 
ono szczególnie żarliwie): Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych  
i zapal w nich ogień Twojej miłości. Napełnij serca! Pomyślcie, młodzi przyjaciele, ja-
ka jest miara serca ludzkiego, skoro napełnić je może tylko Bóg. Duch Święty.” 

 /bł. Jan Paweł II/ 
„Jesteśmy tylko instrumentami, którymi Bóg posługuje się w swojej  łaskawości; in-
strumenty te przynoszą owoce w zależności od stopnia zjednoczenia z Bogiem.”  

/bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 
 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 31.05 -  Dzień Bociana Białego 



A w parafii… 
▪ 1 maja 36 osobowa grupa pielgrzymów z naszej parafii udała się z pielgrzymką do Bazyliki 
Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu. Bazylika ta leży we wschodniej części województwa wiel-
kopolskiego, nad jeziorem licheńskim. Tam pielgrzymi uczestniczyli w Mszy Świętej o godzi-
nie 12:00. Bazylika ta w roku 2004, po dziesięciu latach prac, została oddana do użytku. Mo-
numentalna pięcionawowa bazylika z centralną kopułą, zrealizowana została według projektu 
Barbary Bieleckiej z Gdyni. Jest to obecnie największa świątynia w Polsce, ósma w Europie  
i dwunasta na świecie. Następnie wszyscy udali się do lasu Grąblińskiego gdzie odprawili 
drogę krzyżową. W latach 1842-1852 znajdował się w tym lesie obraz Matki Boskiej Licheń-
skiej, przez wiernych uważany za słynący cudami. Następnie uczestnicy mogli poznać go-
ścinność tamtejszych zakonnic, które bardzo serdecznie i miło przyjęły gości w swoich pro-
gach. Pani Irena Gola ofiarowała zrobiony własnoręcznie różaniec. Wszyscy pogodni i zado-
woleni wrócili do swoich domów. Dziękujemy organizatorom za podjęty trud. 
▪ W najbliższą sobotę 2 czerwca nasza parafianka przyjmie zakonne śluby wieczyste. Siostra 
Klara Maria (Urszula Machulska) wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa 
Niepokalanej 9 lat temu. Po przejściu całej formacji zakonnej nadszedł czas na tą piękną 
uroczystość. Śluby wieczyste odbędą się kościele w Strachocinie (diecezja przemyska), który 
jest sanktuarium św. Andrzeja Boboli. „Dla Niepokalanej życie oddać to szczyt miłości” po-
wiedział św. Maksymilian Kolbe. Pamiętajmy w modlitwie o naszej rodaczce, która poświęca 
swe życie dla Boga i ludzi. 

„Wspólna zabawa to fajna sprawa” 
Pod takim hasłem odbył się w Brzezinach IV Festyn 
Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Brzezin i Podwola, przy współudziale ZS w Brze-
zinach, Rady Sołeckiej i OSP Brzeziny. Dla bardzo 
licznie przybyłej publiczności przygotowano mnóstwo 
atrakcji. Ciekawe konkursy, występy uczniów i przed-
szkolaków, zabawy cyrkowe prowadzone przez wolon-
tariuszy Diecezjalnego Centrum Wolontariatu, pokazy 
pierwszej pomocy, kiermasz książek, Moto Show to tyl-
ko niektóre punkty z bogatego programu festynu. To 
była już siódma impreza plenerowa zorganizowana  
w Brzezinach. Z roku na rok coraz więcej osób korzysta  
z zaproszenia na tego rodzaju akcje. Zorganizowanie 
tego przedsięwzięcia było możliwe dzięki wielogodzin-
nej pracy wolontaryjnej wielu osób oraz dofinansowaniu 
akcji przez życzliwych ludzi. Dziękujemy!                /KP/ 

Intencja różańcowa na czerwiec 
Ogólna: Aby wierzący potrafili roz-
poznawać w Eucharystii żywą 
obecność Zmartwychwstałego, któ-
ry im towarzyszy w życiu codzien-
nym. Misyjna: Aby chrześcijanie  
w Europie odkryli na nowo swoją 
tożsamość i z większym zapałem 
uczestniczyli w głoszeniu Ewange-
lii. 
Porzekadła… 
« Jeśli deszcze w maju, wszystko 
rośnie jak w gaju. 
« Gdy na Magdalenę pogoda, to 
wygoda, gdy zaś słota, to lichota. 
« Jak w maju plucha, to w czerwcu 
posucha. 

Zakonnie… 
Karmelitanki bose – powstały w 1562 r. w wyniku reformy zakonu karmelitańskiego przepro-
wadzonej przez św. Teresę z Avila i św. Jana od Krzyża. W Polsce są od 1612 r. Karmelitan-
ki bose prowadzą apostolstwo wyłącznie kontemplacyjne, angażując w nie wszystkie siły 
swego życia. Wierne duchowi eklezjalnemu, podejmują posługę ofiary i żarliwej modlitwy 
wstawienniczej za cały Kościół, a zwłaszcza za kapłanów i teologów. Klasztory użyczają 
miejsca i pomocy w modlitwie osobom, które o to poproszą, z wykluczeniem jednak wszelkiej 
formy apostolatu czynnego. Charyzmat terezjański zaowocował w sposób szczególny w św. 
Teresie od Dzieciątka Jezus. W 1928 r. została ona ogłoszona przez papieża Piusa XI pa-
tronką misji, chociaż nigdy nie opuściła klauzury. Siostry prowadzą życie kontemplacyjne, 
dążąc do mistycznego zjednoczenia z Bogiem przez wiarę, nadzieję i miłość. Służą Kościo-
łowi nieustanną modlitwą oraz życiem prowadzonym w samotności, milczeniu i ewangelicz-
nym wyrzeczeniu. Pełna nazwa: Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel.                                                                                                                      /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Jan Sarkander (30 maja) 
Jan Sarkander wcześnie stracił ojca. Matka, przy-
puszczalnie ze względów zarobkowych, zdecydowa-
ła się z rodziną opuścić Księstwo Cieszyńskie  
i przenieść do Příboru na Morawach. Jan ukończył 
niższe studia w kolegium jezuickim w Ołomuńcu.  
W latach 1600-1603 odbył studia filozoficzne w Pra-
dze, a w latach 1604-1606 teologiczne w Grazu, 
gdzie zdobył doktorat. W 1609 roku został kapła-
nem. Pracował w kilku morawskich parafiach.  
W 1616 został proboszczem w Holeszowie.  
W czerwcu 1619 roku, krótko po wybuchu wojny 
trzydziestoletniej, za namową parafian zdecydował 
się wyjechać z Holeszowa. Odbył wtedy pielgrzymkę 
do Częstochowy. Przebywał przez pewien czas  
w Krakowie i Ołomuńcu. Powrócił później do Hole-
szowa i w lutym 1620 r. uchronił miasto przed ata-
kiem lisowczyków. Wyszedł z procesją z Najświęt-
szym Sakramentem by pokazać, że miasto jest ka-
tolickie. Lisowczycy odstąpili od Holeszowa. To wy-
darzenie stało się pretekstem dla protestantów do 
oskarżenia go o sprowadzenie polskiego wojska na 
Morawy. Został aresztowany, przewieziony do Oło-
muńca, gdzie poddawano go torturom. Mimo to, nie 
przyznał się do zarzucanej mu zdrady stanu. Nie wyjawił także tajemnicy spowiedzi namiest-
nika Moraw, barona Władysława Popiela Lobkovica. Umarł w więzieniu wskutek tortur 17 
marca 1620 r. Modlitwa: O Boże, któryś na prośbę błogosławionego Męczennika Twego, Ja-
na Sarkandra, źródłu czystej wody wytrysnąć rozkazał, przyprowadź nas też za jego przyczy-
ną do źródła nigdy nie wysychającego i żywą wodę wydającego, abyśmy z niego czerpać  
i tak posileni zasadzki piekielne zwyciężać i ku Tobie do Królestwa niebieskiego wejść mogli. 
Amen 
Zamyśl się… 
„Jakże na skutek szybkości 
wrażeń życie wydaje się krótkie” 
                    /Alexandre Dumas/ 

Uśmiech… 
Dwie przyjaciółki rozmawiają o miłości. - Czy spotkałaś 
kiedyś mężczyznę, którego dotknięcie przepełniło cię 
dreszczem?  - O, tak. To był dentysta. 

Coś dla ducha… 
„Rozproszenie” 

Pewien książę usłyszał o przepięknej niewolnicy wystawionej na sprzedaż w Bucharze za 
dwa tysiące dukatów. Wysłał tam więc jednego ze swych ministrów, który miał ją nabyć  
i przywieźć na jego dwór. Piękna młoda kobieta niezmiernie się księciu spodobała i powierzył 
jej czynność podawania ręczników. W ten sposób widział ją zawsze, kiedy musiał wytrzeć rę-
ce. To wycieranie rąk trwało za każdym razem coraz dłużej, książę, bowiem wpatrywał się 
przy nim w piękną niewolnicę. Tak upłynął jakiś czas. Pewnego dnia książę powiedział do 
swojego ministra: - Dałem tej niewolnicy wolność, a także podarowałem jej wioskę. Ty wystaw 
dokumenty oraz zarządź, by poślubiła godnego siebie człowieka i odtąd nie pojawiła się już  
w moim pobliżu. Zdumiony tym dziwnym rozkazem minister odważył się zapytać o powód ta-
kiego życzenia.  – Nie jestem już młody – powiedział książę.  – Liczę sobie siedemdziesiąt 
lat. I nie byłoby rzeczą pożądaną, by siedemdziesięcioletni mężczyzna oddawał się sprawom, 
które przystoją dwudziestolatkowi. Jako siedemdziesięciolatek muszę zajmować się dobrem 
mojego kraju. Ja zaś zajmowałem się miłością. Nie byłem ani przy Bogu, ani z ludźmi. Stąd 
mój rozkaz.                                                                                                  /Norbert Lechleitner/  

 


