
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    03.0603.0603.0603.06        ŚŚŚŚwiętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszywiętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszywiętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszywiętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy    (wsp. ob.)(wsp. ob.)(wsp. ob.)(wsp. ob.)    
1730 + Tadeusza, Genowefę, Leona, Kazimierza Baranów zm. z rodziny Baranów z int. 
Malickich z Chęcin 
1800 + Pawła Rejmenta (21 r. śm.) z int. matki 
Wtorek  04.0604.0604.0604.06    Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
1730 + Pawła, Anielę, Józefa Zawadzkich, Józefę, Bolesława, Mieczysława Ramiączków  
1800 + Annę, Stanisława Wojcieszyńskich, Józefę, Kazimierza Wojcieszyńskich z int. 
Wojcieszyńskich 
Środa  05.0605.0605.0605.06    ŚŚŚŚw. Bonifacego, biskupa i męczennw. Bonifacego, biskupa i męczennw. Bonifacego, biskupa i męczennw. Bonifacego, biskupa i męczennikaikaikaika    (wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)    
1730 + Mariannę Słowik, zm. z rodziny Słowików, Adama Młynarczyka  
1800 + Zofię, Marię, Józefa, Czesława, Henryka, Mariana, Krystynę Słowińskich, Jadwigę 
Kałuża z int. Dyragowej  
Czwartek    06.0606.0606.0606.06    Oktawa Bożego CiałaOktawa Bożego CiałaOktawa Bożego CiałaOktawa Bożego Ciała    
1700 + Msza Święta  
Piątek  07.0607.0607.0607.06    Najświętszego Serca Pana JezusaNajświętszego Serca Pana JezusaNajświętszego Serca Pana JezusaNajświętszego Serca Pana Jezusa    (uroczystość)(uroczystość)(uroczystość)(uroczystość)    
1730  + Genowefę, Władysława Lisów, Mariannę, Mariana Wicików z int. rodziny 
1800 Do SPJ i dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 15-tą r. ślubu Elżbiety i Mariu-
sza Wosiów z int. matki 
Sobota  08.0608.0608.0608.06    Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi PannyNiepokalanego Serca Najświętszej Maryi PannyNiepokalanego Serca Najświętszej Maryi PannyNiepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny    (wsp. obow.)(wsp. obow.)(wsp. obow.)(wsp. obow.)    
1500 + Genowefę Pietszczyk z int. sąsiadów Łabęckich  
1530 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu dla dzieci i wnuków z int. ro-
dziców 
1700 ślub Stajniak Katarzyna i Łukasz Wójtowicz 
Niedziela  09.0609.0609.0609.06    X Niedziela Zwykła X Niedziela Zwykła X Niedziela Zwykła X Niedziela Zwykła     
800 + Anielę, Władysławę Kubickich, Wincentego, Mariannę Więcławskich z int. Kubic-
kich z Małej Kowali  
1000  zm. z rodziny Wojciechowskich, Kondrasów, Rabiejów, Żądeckich z int. Rabiejów 
1200 1) + Jana Stachurę, Jana Małgorzatę, Józefa Kurtków 
        2) + Antoninę, Józefa Wieczorków, Magdalenę Woźniak, Krystynę, Krzysztofa Krąż  
1600  + Edwarda Kołbusa z int. żony z dziećmi 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    1 Krl 8,41-43 / Ga 1,1-2.6-10 
Ewangelia:  Łk 7,1-10 
„Gdy Jezus dokończył swoich mów do lu-
du, który się przysłuchiwał, wszedł do Ka-
farnaum. Sługa pewnego setnika, szcze-
gólnie przez niego ceniony, chorował i bli-
ski był śmierci. Skoro setnik posłyszał  
o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę ży-
dowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdro-
wił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i pro-
sili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to 
wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz 
naród i sam zbudował nam synagogę”. 
Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był 
już niedaleko domu, setnik wysłał do Nie-
go przyjaciół z prośbą: „Panie, nie trudź 
się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł 
pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważa-
łem się za godnego przyjść do Ciebie. 
Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie 
uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam wła-
dzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię te-
mu: »Idź« – a idzie; drugiemu: »Chodź« –  
a przychodzi; a mojemu słudze: »Zrób to« 
– a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił 

się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary 
nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. 

Komentarz… 
„Wzór wiary pogańskiego setnika musiał od zawsze zdumiewać ludzi Kościoła, skoro 
zdanie wypowiedziane przez tego żołnierza weszło na zawsze do tekstów Mszy św. 
Przypatrzmy się jej istotnym elementom. Po pierwsze, uznanie własnej niegodności, 
czyli pokora, ale wraz z nią ufna prośba skierowana do wspólnoty wierzących, aby 
oni wstawili się za nim. Po drugie, przekonanie o mocy Jezusowego słowa. To wy-
znanie wiary w Boskość Jezusa, bo kiedy Bóg mówi, Jego słowo staje się natych-
miast rzeczywistością. I po trzecie – uznanie, że Jezus jest Panem całej rzeczywisto-
ści, że nic i nikt nie może wymknąć się spod Jego władzy, nawet choroba.”  

/ks. Maciej Warowny/ 

40 lat Kapłaństwa 
Księdza Proboszcza Jana Pragnącego 

 
 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 02.06 - Dzień bez Krawata 
× 03.06 - Dzień Dobrej Oceny 
× 06.06 - Światowy Dzień Pocałunku 



A w parafii… 
▪ W czwartek przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pana Jezusa. Po sumie tradycyjnie odbyła się 
procesja do czterech ołtarzy przygotowanych przez naszych 
parafian. Wszystkim, którzy zaangażowali się w oprawę tego 
święta Bóg zapłać! 
▪ Dziś obchodzimy VI Dzień Dziękczynienia, po każdej mszy 
św. do puszek zbierane są pieniądze na budowę Świątyni 
Opatrzności Bożej. 
▪ Pani Irena Gola dnia 16 czerwca organizuje pielgrzymkę na 
Święty Krzyż z okazji nadania tytułu Bazyliki Mniejszej. 
Koszt 25 zł. 
▪ Dziś na mszy popołudniowej dzieci z klas trzecich obcho-
dzą rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. 

Tu es Petrus… 
12. Św. Soter (166-174/175) 
Urodził się w Fundii (Kampa-
nia). Za jego pontyfikatu na 
nowo wybuchł spór między 
Kościołem wschodnim i za-
chodnim o dzień obchodzenia 
świąt Wielkanocy. Wiadomo, 
że napisał listy do Kościoła 
korynckiego. Soter zmarł  
w Rzymie, ale miejsce jego 
pogrzebania nie jest znane. 
Wspomnienie liturgiczne 22 
kwietnia. 

Jubileusz naszego Księdza Proboszcza 
Ks. Jan Pragnący urodził się w 1947 roku w rodzinie Józefa i Józefy Pragnących w Kobylni-
kach. Po rozeznaniu powołania wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 
W trakcie formacji kapłańskiej został razem z innymi klerykami oddelegowany do wojska (był 
w jednostce razem z bł. ks. Jerzym Popiełuszką). Święcenia kapłańskie otrzymał 2 czerwca 
1971 roku w Kielcach. Następnie przez 14 lat pracował jako wikariusz w pięciu parafiach na-
szej diecezji: Ostrowce, Leszczyny, Małogoszcz, Słomniki i Bejsce. Jego pierwszym probo-
stwem była parafia w Chotlu Czerwonym. We wrześniu 1993 roku uroczyście objął probo-
stwo w naszej parafii – Wszystkich Świętych w Brzezinach.  
Dziś w 40-stą rocznicę święceń kapłańskich pragniemy pogratulować naszemu Księdzu Pro-
boszczowi wytrwałości w powołaniu. Całe swoje życie oddał Panu Bogu przez posługę dla 
ludzi. Życzymy Ci drogi Księże Janie, aby Matka Najświętsza – Królowa Wszystkich Świę-
tych, która uśmiecha się do nas z brzezińskiego ołtarza wypraszała Ci dalej potrzebne łaski. 
Niech nie zabraknie Ci nigdy tego ludzkiego spojrzenia na drugiego człowieka i zakochania w 
Słowie Bożym. Za swoim patronem św. Janem Chrzcicielem prostuj nadal ludzkie ścieżki na 
spotkanie ze Zbawicielem.                                                                                         Parafianie 

Znalezione… 
U stóp Pana. Jezu utajony, Miłości wiekuista, Żywocie nasz, Boski Szaleńcze, żeś zapomniał 
o sobie, a widzisz tylko nas. Nim stworzyłeś niebo i ziemię, wpierw nosiłeś w Sercu swoim 
nas. O Miłości, o głębio poniżenia Twego, o tajemnico szczęścia czemuż tak mała liczba 
Ciebie zna? Czemuż nie znajdujesz wzajemności? O Boska Miłości, czemuż taisz piękność 
swą? O Niepojęty i Niezmierzony, nim lepiej Cię poznaję tym Cię mniej pojmuję, ale dlatego, 
że Cię pojąć nie mogę więcej pojmuję wielkość Twoją. Nie zazdroszczę Serafinom ognia, bo 
większy w sercu złożony mam dar. Oni w zachwycie podziwiają Ciebie, lecz Twoja krew łą-
czy się z moją. Miłość to niebo już tu na ziemi dane nam. O, czemuż się taisz w wiarę? Mi-
łość rozdziera zasłonę. Nie masz zasłony przed wzrokiem mojej duszy, boś sam mnie pocią-
gnął w łono tajemniczej miłości na wieki. Niech Ci będzie cześć i chwała, nierozdzielna Trój-
co jedyny Boże, po wszystkie wieki. [Dz. 278] 

Zakonnie… 
Siostry Białe – w Lublinie znajduje się dom Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki, zwanymi 
„siostrami białymi”. Tu do dalszej formacji i wyjazdu na misje przygotowują się kandydatki do 
zgromadzenia. Działalnością sióstr w Polsce jest szeroko pojęta animacja misyjna oraz przy-
gotowanie zgłaszających się kandydatek do wyjazdu do Afryki. Siostry uczestniczą w różne-
go rodzaju spotkaniach, sympozjach o tematyce misyjnej, dzieląc się swoim doświadczeniem 
pracy wśród ludzi Afryki. Założycielem zgromadzenia był kard. Karol Martial Lavigerie.. 

 /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Karol Lwanga i Towarzysze (3 czerwca) 
Król Mtesa z Ugandy w Afryce Równikowej ze-
zwolił białym misjonarzom głosić wiarę w swoim 
kraju. Jego następca, król Mwanga, który objął 
władzę w roku 1885, rozpoczął zawzięte prze-
śladowanie "wszystkich tych, którzy się modlą", 
tj. wszystkich katolików. Przez wiele dni na 
uwięzionych wywierano wszelkiego rodzaju pre-
sje i naciski. Wśród męczenników było dwóch 
chłopców, liczących zaledwie 12 lat. Dnia  
3 czerwca 1886 roku w Namugongo zapłonął 
stos. Zawiniętych w trzcinowe maty kolejno 
wrzucano w płomienie. Było to w uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Męczenników by-
ło dużo. Karol Lwanga został wyróżniony dlate-
go, że nie tylko z uśmiechem poniósł śmierć, ale 
zachęcał innych do wytrwania. Wśród męczen-
ników spalono m.in. Karola Lwanga - wodza 
plemienia Nagweya, który był przełożonym kró-
lewskich paziów. Miał 25 lat. Ciało jego palono 

wolno na ogniu, zaczynając od stóp. Zgodnie z decyzją Piusa XI z 1934 r. św. Karol Lwanga 
jest patronem młodzieży i Akcji Katolickiej w Afryce. Balikudembe, Józef Mukasa, był pierw-
szym ministrem króla. Dla Chrystusa zdołał pozyskać 150 pogan. Banabakintu był naczelni-
kiem kilku wiosek murzyńskich. Zginął, kiedy miał lat 35. Kaggwa Andrzej, lat 30, był kapelmi-
strzem królewskim. Został ścięty, potem porąbany w kawałki. Szczególne męki zastosowano 
wobec Macieja Kalemby, który był sędzią i namiestnikiem okręgu, lat 50. Obcięto mu ręce  
i nogi, wycinano mu żywcem kawały ciała, palono go, a potem wrzucono w sitowie w nadziei, 
że się po tylu mękach załamie. Tam od ran skonał. Pozyskał dla Chrystusa ok. 200 współ-
ziomków. Mwaggali Noe był garncarzem i garbarzem. 31 maja 1886 roku powieszono go, 
przebito włócznią, a jego wnętrzności dano na pożarcie wygłodniałym psom. Modlitwa. Boże, 
Ty sprawiłeś, że krew męczenników stała się nasieniem chrześcijan, aby rola Twojego Ko-
ścioła, zroszona krwią świętych, Karola Lwangi i jego Towarzyszy, przyniosła obfite plony. 

Zamyśl się… 
„Umiarkowanie i praca są prawdziwymi 
lekarzami człowieka: praca wzmaga 
apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania 
nadużywać go.”      /Jean-J. Rousseau/  

Uśmiech… 
Na niedzielnej Mszy proboszcz udzielał chrztu dzi-
dziusiowi, który darł się jak utrapiony przez całą Eu-
charystię. Na końcu Mszy proboszcz podziękował 
dzidziusiowi za 'czynny udział we Mszy Świętej.'. 

Coś dla ducha… 
„O trzech diabłach” 

Trzech diabelskich czeladników miało odbyć praktykę na ziemi. Przy odprawie dyrektor 
szczegółowo rozpytywał absolwentów o plany i metody pracy z ludźmi. Pierwszy powiada: - 
Ja nauczę ludzi, że nie ma Boga. Dyrektor skarcił go natychmiast: - Wielu ludzi nie zyskasz 
tym chwytem, gdyż większość czuje w sercu, że Bóg istnieje, i tego czucia nie uda ci się 
szybko wykorzenić. Drugi młodzieniec diabelski melduje: - Ja będę przekonywał ludzi, że nie 
ma piekła. Stary szatan odparł: - Z tą metodą nie masz wielkich szans; nikt się na to nie da 
złapać, mądrzy ludzie już dawno wiedzą, że musi istnieć kara i nagroda, piekło i niebo.  – 
Trzeci mówi: - Ja będę ludziom wmawiał, że nie trzeba się do niczego przykładać, że to 
wszystko jedno, czy się czuwa, czy się śpi. Tylko temu ostatniemu wróżył doświadczony pe-
dagog pewny sukces: - Idź i rób, jak mówisz, a zobaczysz, jak ludzie dadzą się oszukać, ilu 
wpadnie ci w ręce!                                                                               /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


