
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 10.06  Bł. Bogumiła, biskupa (wsp. obowiązkowe) 
1730 + Jana, Annę Więckowskich, Zofię Więckowską z int. Więckowskich 
1800 + Janinę, Władysława Litwinów, Józefa i Marcina Majów z int. rodziny 
Wtorek  11.06 Św. Barnaby Apostoła (wsp. obowiązkowe) 
 1730 + Michała Panasa z int. córki Oliwi, żony i rodziny Daleszaków  
1800 + Stefanię, Władysława, Edwarda Metryków, Stefanię, Wincentego Szałasów z int. 
Szałasów  
Środa  12.06 Dzień Powszedni 
1730 Do SPJ z prośbą o bł. Boże dla Małgorzaty i Rafała Krasoniów w 20-śą r. ślubu  
i opiekę dla ich dzieci  
1800 + Zofię, Józefa Bartkiewiczów, Danutę Walaszczyk, Jana Bugarę, Krystynę, Lesiak, 
Stanisława Rozparę z int. Rozparowej  
Czwartek 13.06 Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obow.) 
1730  + Zbigniewa z int. przyjaciół Krysi i Wacka 
1800 + Tadeusza, Janinę, Piotra Rabiejów, Ryszarda Dąbrowskiego, Eugeniusza Kasperka, 
Zdzisława Widerskiego z int. rodziny 
Piątek  14.06 Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe) 
1730  + Zofię, Władysława Kaletów, Henryka Kowalskiego z int. wnuków 
1800 + Helenę Świetlik (2 r. śm.) z int. wnuka 
Sobota  15.06 Bł. Jolanty, zakonnicy (wsp. obowiązkowe) 
*) Do SPJ i MB z prośbą o bł. w dorosłym życiu w 18-tą r. ur. Szymona Prędota  
*) Karola Tetelewskiego, Sebastiana Tetelewskiego z int. chrzestnej z rodzinami 
*) + Marię Zychowicz, Apolonię, Wincentego, Stefanię Zychowiczów z int. rodziny  
Niedziela  16.06 XI Niedziela Zwykła  
800 1) + Mariana Gawiora zm. z rodziny Rabiejów z int. rodziny 
      2) + Władysława, Edwarda Nowaków, Władysława, Jana, Franciszkę Gołąbek  
1000  + Stanisława Kaczora, Annę Remlinga, Kazimierę Stokowiec z int. Kaczorowej 
1200 1) + Bolesława Parkitę, Krystynę Parkita, Kazimierza Barana dziadków Parkitów 
       2) Do MB Różańcowej za zmarłe siostry z Kółka Różańcowego z Kowali Małej i Du-
żej i bł. dla żyjących z int. zelatorki Rozpara  
1600 1) Do SPJ w 20-tą r. święceń kapłańskich Zbigniewa Krzyszkowskiego  
o bł. w pracy i życiu 
          2) Ryszarda Kanarka, Czesława i Mariana Bedlów, Mariannę, Franciszka Wawrzeń-
czyków z int. Barbary Kanarek  
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Przyjm serce me oziębłe, 

a daj mi Serce Twe  

Komentarz… 
Opisane w Ewangeliach 
uzdrowienia nie są wy-
łącznie odpowiedzią na 
ludzkie prośby. Wskrze-
szenie młodzieńca z Na-
in dokonuje się całkowi-
cie z inicjatywy Jezusa. 
Nikt Go nie prosi, nikt się 
nie wstawia za cierpiącą 
matką, ale to Jezus sam 
dostrzega cierpienie, 
któremu zaradza. W kon-
tekście tego opowiada-
nia św. Łukasz używa ty-
tułu „Pan”, czym podkre-
śla boski autorytet Jezu-
sa. Dla cierpiącej kobiety 
źródłem pocieszenia jest 
nie tyle wskrzeszenie, 
ale osoba Boga, który 
pochyla się nad jej cier-
pieniem. To wskrzesze-
nie zapowiada to, co 
Bóg uczyni wobec swego 
Syna, kiedy ten zostanie 
zabity na krzyżu. 
Wskrzeszając go z mar-
twych, odda go wdowie, 
która w Ewangeliach jest 
symbolem Kościoła.  

/ks. Maciej Warowny/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     1 Krl 17,17-24   /   Ga 1,11-19    Ewangelia:    Łk 7,11-17 
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. 
„Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki,  
a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią  
i rzekł do niej: „Nie płacz”. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli,  
i rzekł: „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań”. Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego 
matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: „Wielki prorok powstał wśród nas 
i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej 
okolicznej krainie.” 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Edwarda Golę 
z Kielc, Stanisławę Cudzik z Brzezin i Kazimierę Prokop z Nidy, którzy odeszli do 
domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju †  



A w parafii… 
▪ Przeżywamy obecnie miesiąc czerwiec szczególnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pa-
na Jezusa. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie zmiłuj się nad nami. 
▪ 2 czerwca 2013 roku na mszy świętej o godz. 16.00 w kościele ks. proboszcz świętował ju-
bileusz 40-lecia święceń kapłańskich. W tym samy czasie swoją pierwszą rocznicę przyjęcia 
Komunii Świętej obchodziły dzieci z klas trzecich. Pod koniec eucharystii do księdza Jana 
ustawiła się cała kolejka delegacji z życzeniami i kwiatami. Wśród nich znaleźli się przedsta-
wiciele dzieci, służby liturgicznej i młodzieży, Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, 
chóru parafialnego, zespołów folklorystycznych "Brzezinianki", "Nidzianecki" i "Kowalanki", 
druhowie ze straż pożarnych z Brzezin, Nidy i Kowali oraz wójt Gminy Morawica Marian Bu-
ras. Na koniec życzenia od wszystkich parafian złożył Damian Zegadło i wręczył Jubilatowi 
kosz 40 czerwonych róż. 
▪ Z okazji jubileuszu 20-lecia kapłaństwa składamy najserdeczniejsze życzenia księdzu Zbi-
gniewowi Krzyszkowskiemu pochodzącemu z naszej parafii. Niech Bóg błogosławi go w po-
słudze wiernym. 
▪ W ostatnim czasie nasi księża dokonali poświęcenia pól na terenie parafii. 
Tu es Petrus… 
13. Św Eleuteriusz (174/175-
189) Urodził się w Nikopolis 
(Epir). Za pontyfikatu Aniceta 
został diakonem. Nie ma zgod-
ności co do lat sprawowania 
przez niego rządów w Kościele. 
Niektórzy autorzy datują jego 
wyniesienie na urząd papieski 
na siedemnasty rok panowania 
cesarza Marka Aureliusza, czyli 
177, a datę jego śmierci prze-
suwają nawet do roku 192. 
Większość źródeł zgodnie 
stwierdza, że jego pontyfikat to 
okres pokoju dla chrześcijan. 
Eleuter odrzucił rozpowszech-
niony pogląd o żywności nie-
czystej. Badania archeologiczne 
nie potwierdziły podania o po-
chowaniu zmarłego w Rzymie 
Eleutera na wzgórzu watykań-
skim w pobliżu grobu św. Piotra. 
Wspomnienie liturgiczne, 26 lub 
27 maja. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
We wtorek podczas Eucharystii sprawowanej w kaplicy 
Domu Świętej Marty Ojciec Święty nawiązał do Ewangelii, 
w której św. Marek (Mk 12, 13-17) przedstawia pytanie za-
dane przez uczonych w Piśmie i starszych. "Czy wolno 
płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie 
płacić?”. Zauważył, że ich zamiarem było zastawienie pu-
łapki na Pana Jezusa. Czynią to posługując się słowami 
pięknymi, łagodnymi, przesadnie słodkimi. Usiłują prze-
stawiać siebie jako przyjaciół, ale wszystko to jest fałszem. 
Nie są bowiem ludźmi miłującymi prawdę, ale jedynie sa-
mych siebie i dlatego usiłują oszukać, aby zaangażować 
drugiego w swoje kłamstwa. Mają kłamliwe serca, nie mo-
gą powiedzieć prawdy. "Jest to właśnie język przewrotno-
ści, hipokryzja. A gdy Jezus mówi do swoich uczniów, po-
wiada: «Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie!». 
Hipokryzja nie jest językiem prawdy, bo prawda nigdy nie 
kroczy sama. Nigdy! Zawsze podąża wraz z miłością! Nie 
ma prawdy bez miłości. Miłość jest pierwszą prawdą. Jeśli 
nie ma miłości, nie ma prawdy. Ci ludzie chcą prawdy 
zniewolonej ich interesami. Możemy powiedzieć, że jest tu 
jakaś miłość, ale jest to miłość samych siebie, umiłowanie 
siebie. Owe bałwochwalstwo narcystyczne, które prowadzi 
ich do zdrady innych, prowadzi ich do nadużycia zaufania" 
- zauważył papież Franciszek.                           /za: ekai.pl/ 

Zakonnie… 
Siostry Bożego Serca Jezusa – ich powołaniem jest wynagradzanie Bogu za własne grzechy 
i niedoskonałości oraz za grzechy świata. Powołanie to realizują poprzez ofiarne życie prze-
pełnione miłością, codzienną modlitwę i pracę. Zajmują się katechizacją i chrześcijańską 
opieką nad dziećmi, a także pomagają w duszpasterstwie parafialnym i pielęgnowaniu ludzi 
chorych i starych. Działalność charytatywną siostry podejmują indywidualnie, przez osobisty 
kontakt z osobami będącymi w potrzebie duchowej czy materialnej. Zgromadzenie założyła 
Gabriela Klausa w 1928 r. we Wrocławiu. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Bożego Serca 
Jezusa (CDC).                                                                                                         /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Anna Maria Taigi (9 czerwca) 
Anna Maria urodziła się w Sienie 29 maja 1769 ro-
ku. W wieku 20 lat wyszła za Dominika Taigi, ka-
merdynera książąt Chigich. Oboje przenieśli się do 
pałacu książąt, gdzie otrzymali mały pokoik. Jej 
mąż był uczciwym człowiekiem, ale miał trudny 
charakter. Zmuszał małżonkę, by nie gardziła roz-
rywką i teatrem. Anna jednak, ku niezadowoleniu 
męża, porzuciła te przyjemności, oddając się mo-
dlitwie, uczynkom pokutnym i charytatywnym.  
Z mężem miała 7 dzieci: 4 synów i 3 córki. Oddała 
się całkowicie ich wychowaniu. Starała się być naj-
lepszą żoną i matką. Nawet gdy dzieci dorosły, 
chętnie korzystały z porad kochającej ich matki. 
Anna umiała łączyć tak liczne obowiązki z życiem 
wewnętrznym, zjednoczonym z Bogiem. Im mąż 
był bardziej opryskliwy, tym subtelniejszą okazy-
wała mu życzliwość i dobroć. Umiała nawet zna-
leźć czas, by pamiętać o ubogich i nawiedzać po-
trzebujących w szpitalach. Pan Bóg udzielił jej wie-
lu darów nadprzyrodzonych: rozeznawania su-
mień, daru wizji i proroctw oraz kontemplacji posu-
niętej do ekstazy. Przychodzili do niej po radę 
możni i znani, m.in. kardynałowie, biskupi czy kró-
lowa Maria Ludwika z Burbonów. Papież Grzegorz 
XVI udzielił jej przywileju zorganizowania w swoim mieszkaniu kaplicy z Najświętszym Sa-
kramentem. Była tercjarką zakonu trynitarzy. Przepowiedziała dzień swojej śmierci i pożegna-
ła ziemię w nocy 9 czerwca 1837 roku w wieku 68 lat. Modlitwa. Panie Boże, przez wsta-
wiennictwo bł. Anny Marii daj nam łaskę umiłowania codziennych obowiązków i wypełniani 
ich z ofiarną miłością dla Ciebie. Amen. 
Ekstra… 
× 09.06 - Dzień Przyjaciela 
× 12.06 - Święto Biura Ochrony 
Rządu 
× 13.06 - Święto Żandarmerii 
Wojskowej 
× 15.06 - Światowy Dzień Wiatru 

Zamyśl się… 
„Trzy są cnoty, które należy realizować: kochać ludzi, ro-
dziców i sprawiedliwość”                                  /Eurypides/ 
Uśmiech… 
Pierwsze pytanie kiedy stworzył Bóg Adama, On zapytał 
się - A dama? 

  
Coś dla ducha… 

„O myszach i lisach” 
Wielka rodzina mysia – nikomu nic nie wadząc – żyła spokojnie w lesie. Ale pewnego dnia 
klan lisi postanowił wytępić cały mysi ród. Wówczas myszy wystosowały do wszystkich 
mieszkańców lasu błagalny apel o pomoc. Niedźwiedź dał oświadczenie do ptasiego radia, 
że napad lisów potępia z całą stanowczością. Mrówki napisały na liściu klonu, że są bardzo 
wstrząśnięte tragedią myszy i że będą się modlić za prześladowanych. Sowa zwołała swoich 
krewnych na posiedzenie, gdzie wspólnie stwierdzono, że międzyzwierzęca polityka odprę-
żenia doznała wprawdzie wielkich szkód, ale trzeba dalej prowadzić działania na rzecz poro-
zumienia i pokoju. Jaszczurki postanowiły przerwać handel z lisami, a wilki odwołały swego 
ambasadora na konsultacje. Już następne pokolenie tych zwierząt było zdania, że w tym le-
sie nigdy nie było żadnych myszy.                                                      /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


