
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    30.0530.0530.0530.05    Dzień PowszeDzień PowszeDzień PowszeDzień Powszeddddnnnniiii    
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o bł. w życiu w 11 rocznicę urodzin Krzysztofa  
i 8 r. ur. Kacpra z int. rodziców i dziadków 
1800 + Edwarda Gładyszewskiego, Mariannę, Marianna, Adama Kubickich z int. rodziny  
Wtorek 31.0531.0531.0531.05 Nawiedzenie NMP (święto) Nawiedzenie NMP (święto) Nawiedzenie NMP (święto) Nawiedzenie NMP (święto)    
1730 + Ludwika, Anielę, Jerzego, Tomasza Władyszewskich z int. Władyszewskich 
1800 + Leszka Kurdka, Stanisława, Genowefę, Bogusława Zawadzkich z int. rodziny  
Środa 01.0601.0601.0601.06 Św. Justyna (męczennika wsp Św. Justyna (męczennika wsp Św. Justyna (męczennika wsp Św. Justyna (męczennika wsp. obowiązkowe). obowiązkowe). obowiązkowe). obowiązkowe)    
700 Zdzisława Lacha z int. kolegi 
1800 Do SPJ o błogosławieństwo w pracy kapłańskiej i zakonnej 
Czwartek    02.0602.0602.0602.06 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 + Mariannę, Katarzynę, Stanisława, Andrzeja Sołtysów, Franciszkę, Wincentego Smu-
gów  
1800 Karola Tetelewskiego od rodziców chrzestnych z rodzinami 
Piątek 03.0603.0603.0603.06 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 Henryka Brzozę, Franciszkę, Jana Brzozów z int. córki z rodziną 
1800 Na roczek Patrycji i  3 rocznicę urodzin Zuzanny do SPJ dziękczynna z prośbą o bł.  
z int. dziadków 
Sobota 04.0604.0604.0604.06 Dzie Dzie Dzie Dzień Powszedniń Powszedniń Powszedniń Powszedni    
1530 W 80-tą r. ur. Genowefy dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu i zdrowia 
1600 Do SPJ i MB w 10-tą r. ślubu Małgorzaty i Mariusza o bł. dla ich syna Wiktora  
1700 ślubna Ornal Karolina i Ślizankiewicz Karol 
1800 ślubna Szewczyk Paweł i Małgorzata 
Niedziela 05.0605.0605.0605.06  Uroczystość Wniebowstąpienia PańskiegoUroczystość Wniebowstąpienia PańskiegoUroczystość Wniebowstąpienia PańskiegoUroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego    
800 + Henryka, Zofię Lechów, Karola, Władysława Tetelewskich z int. Tetelewskich 
1000 Józefa, Katarzynę, Henryka, Stanisława, Janinę Tkaczów, Michała, Mariannę, Fran-
ciszka Pietszczyków, Wiesława Burasa z int. Pietszczyków 
1200 Ryszarda Stokowca z int. żony z dziećmi 
1600 Piotra, Antoninę, Stanisława, Franciszkę Pobochów z int. Pobochowej 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 8,5-8.14-17 / 1 P 3,15-18     
Ewangelia: J 14,15-21  
„Jezus powiedział do swoich uczniów: 
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie za-
chowywać moje przykazania. Ja zaś 
będę prosił Ojca, a innego Pocieszy-
ciela da wam, aby z wami był na zaw-
sze - Ducha Prawdy, którego świat 
przyjąć nie może, ponieważ Go nie wi-
dzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, po-
nieważ u was przebywa i w was bę-
dzie. Nie zostawię was sierotami: 
Przyjdę do was. Jeszcze chwila,  
a świat nie będzie już Mnie oglądał. 
Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja ży-
ję i wy żyć będziecie. W owym dniu 
poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, 
a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przy-
kazania moje i zachowuje je, ten Mnie 
miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 
umiłowany przez Ojca mego, a rów-
nież Ja będę go miłował i objawię mu 
siebie.” 

Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie 

Komentarz… 
„Jeżeli mnie miłujecie…”. Co oznacza kochać Boga? Kochać Boga, to spełniać Jego 
wolę, to, czego On od  nas chce. Co jest wolą Bożą? Wolą Bożą jest życie, jakie Bóg 
nam układa, a naszym zadaniem jest je przeżyć. Ktoś chciał być muzykiem i grać na 
trąbce w operze – został urzędnikiem na poczcie. Inny chciał być wielkim uczonym,  
a musiał opiekować się domem rodzinnym. Siostra, która wstąpiła do zakonu chciała 
fruwać jak w niebie, a musi kuśtykać. Czasem przychodzi choroba i spacerujemy po 
szpitalnym korytarzu w pokracznych piżamach, czasem spotyka nas szczęście, nie-
oczekiwana radość. To jest życie, jakie dał nam Bóg. Kochać Boga znaczy pokochać 
życie, jakie On nam daje, wszystko, co przychodzi spoza nas: zdrowie i chorobę, ła-
twe i trudne szczęście, miłość i samotność, pogodę i niepogodę, deszcz, który chla-
pie i śnieg, który potrafi nawet pyskatą sąsiadkę, znaną z tego, że trzaska drzwiami, 
czynić podobną do dziewczynki w białej sukience od Pierwszej Komunii Świętej. Ko-
chać Boga to pokochać całym sercem łamigłówkę życia, jaką On nam układa.   

/ks. Jan Twardowski/ 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 30.05 – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
× 31.05 – Dzień Bociana Białego 
× 01.06 – Dzień Dziecka 
× 02.06 – Dzień bez Krawata 
× 03.06 – Dzień Dobrej Oceny 



 
 

A w parafii… 
▪ 23 maja rozpoczęły się prace konserwatorskie przy chórze muzycznym i prospekcie orga-
nowym w naszym kościele. Prace wykonuje firma z Krakowa. 
▪ W najbliższą niedzielę na mszy św. o godz. 16.00 dzieci z klas trzecich będą przeżywać 
rocznicę I Komunii Świętej. 

Intencja różańcowa na czerwiec: 

Ogólna: Aby kapłani, zjednoczeni z Ser-
cem Chrystusa, zawsze byli prawdziwymi 
świadkami troskliwej i miłosiernej miłości 
Boga. Misyjna: Aby Duch Święty obdarzył 
nasze wspólnoty licznymi powołaniami mi-
syjnymi, gotowymi do całkowitego poświę-
cenia się służbie szerzenia królestwa Bo-
żego. 

Z życia wsi… 
19 maja w Zespole Szkół w Brzezinach 
odbył się III Międzygminny Konkurs "Jan 
Paweł II - Patron Najgodnieszy". Wzięły w 
nim udział reprezentacje 18 szkół z terenu 
11 gmin. Dzieci rywalizowały w pięciu kon-
kurencjach (m.in. był to test wiedzy o życiu 
Błogosławionego Ojca Świętego, rozwią-
zywanie krzyżówki, odgadywanie haseł, 
układanie rozsypanki zdaniowej, a także 
pytania dodatkowe o życiu Papieża). Z tej 
okazji zaprezentowany został także spe-
cjalny program artystyczny w wykonaniu 
uczniów z Brzezin. Koordynatorem tego 
przedsięwzięcia była p. Beata Łabęcka. Na 
zakończenie zostały wręczone nagrody 
wszystkim uczestnikom. Wśród laureatów 
znaleźli się: I miejsce – SP w Dębskiej Wo-
li, II miejsce – SP w Zbludowicach, III miej-
sce – ZSz. w Bilczy. Jednym ze sponsorów 
konkursu było Pismo Parafialne SANC-
TUS. Gratulujemy wszystkim zaangażo-
wanym w tą akcję.                                /KP/ 

„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”    
27. Podczas pierwszej konferencji prasowej za-
dano mu wprawdzie pytanie, czy będzie jeździł 
na nartach. Powiedział wówczas: „Na to mi 
chyba nie pozwolą”. Minęło kilka lat. Papież 
przyjmował akurat jednego z narciarskich mi-
strzów świata, który ofiarował mu... narty. „I nie 
wódź nas na pokuszenie – usłyszał wtedy ów 
sportowiec. – Bo jeszcze zjadę w dolinę i co 
będzie? Nowe konklawe”. 
28. Jeszcze jako kardynał – na widok (bardzo 
szczupłego) ojca Leona z Tyńca – mówił: oto 
definicja mnicha, „kupa kości owiniętych  
w czarny materiał”. Już w Watykanie odwiedził 
go ksiądz Mieczysław Maliński. Podano obiad: 
gość dostał kurczaka, a gospodarz rybę. „Dla-
czego ja jem kurczaka?” – zapytał Maliński. – 
„Bo kurczak jest tańszy”. 
29. Z inicjatywy Ojca Świętego w Castel Gan-
dolfo odbywały się spotkania wybitnych intelek-
tualistów. Uczestniczył w nich także polski filo-
zof profesor Leszek Kołakowski. Powiadają, że 
usiłowano kiedyś Papieżowi „przypomnieć”, iż 
Kołakowski był w młodości marksistą i walczył  
z Kościołem. Jan Paweł odpowiedział na to:  
„Z chęcią wtrącę go do lochów Watykanu, że-
bym miał z kim prowadzić wieczorne dysputy”. 
30. Czy Twoja diecezja powiększa się? – zapy-
tał Jan Paweł II jednego z polskich biskupów. – 
Tak – odpowiedział hierarcha. – Podobnie jak 
biskup – stwierdził Papież, patrząc na sylwetkę 
swojego rozmówcy. 

Zakonnie… 
Benedyktyni - są jednym z najstarszych zakonów chrześcijańskich, jego początki sięgają VI 
w. Odegrali olbrzymią rolę w chrystianizacji Europy Zachodniej, od XI w. chrystianizowali 
również Polskę, ich założyciel św. Benedykt został w 1964 r. ogłoszony patronem Starego 
Kontynentu. Duchowość benedyktynów wywodzi się z najwcześniejszych przejawów życia 
konsekrowanego w Kościele, jej cechą naczelną jest „bycie z Bogiem”, do którego mnisi dążą 
przez metanoię, czyli codzienne nawracanie się. Benedyktyni w swych ślubach zobowiązują 
się do przyjęcia monastycznego stylu życia, posłuszeństwa zgodnego z regułą i stałości 
miejsca. Cechą charakterystyczną benedyktyńskich ślubów monastycznych jest związanie 
się każdego mnicha z konkretną wspólnotą. Polscy święci benedyktyni to: Wojciech , Bruno 
Bonifacy z Kwerfurtu , Andrzej Świerad i Benedykt, a także pierwsi męczennicy polscy: Be-
nedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn ; polscy błogosławieni: Radzim Gaudenty, Aaron – opat 
tyniecki i arcybiskup krakowski. Pełna nazwa: Mnisi Reguły św. Benedykta (OSB). /za:ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Justyn (1 czerwca) 
Najwięcej informacji na temat Świętego Justyna 
pochodzi z jego własnych pism. On też jako 
miejsce swojego pochodzenia podaje Flavia 
Neapolis w Palestynie. Miasto to zostało założo-
ne przez Wespazjana w 72 r. n.e. jako kolonia, 
po uprzednim zrównaniu go z ziemią podczas 
powstania żydowskiego. Nazywa siebie Samary-
taninem, ale jego ojciec był Grekiem lub Rzy-
mianinem, wychowywany był w wierze pogań-
skiej. Zakłada się, że pochodził z zamożniejszej 
rodziny, co umożliwiło mu studiowanie filozofii. 
Podczas studiów zetknął się pierwszy raz z 
chrześcijaństwem, które po pewnym czasie sam 
przyjął. Swoje nawrócenie opisuje w dziele: Dia-
log z Żydem Tryfonem, który to lokalizuje w Efe-
zie, gdzie prawdopodobnie nastąpiło jego na-
wrócenie. Przemierzając następnie liczne kraje 
osiada w Rzymie, gdzie rozpoczyna pracę na-
uczyciela w założonej przez siebie bezpłatnej 
szkole. Jego uczniem był m.in. Tacjan Syryj-
czyk, który jednak później, po śmierci mistrza, 
odszedł od jedności z Kościołem, propagując 
poglądy enkratyckie. Około 165 r. Justyn, po donosie prawdopodobnie swego wieloletniego 
wroga Krescenesa, oskarżony o to, że jest chrześcijaninem, wraz z sześcioma swoimi 
uczniami stanął przed sądem prefekta Rzymu Juniusa Rustyka. Śmierć poniósł przez ścięcie 
mieczem. Modlitwa: O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, któryś w swym życiu na ziemi dał 
przykład cnót, daj nam za przyczyną świętego Justyna łaskę, abyśmy cnót tych serdecznie 
pragnęli i z gorliwością je wykonywali, a przez to do Nieba się dostali. Amen 

Zamyśl się… 
„Kazania, które są świadec-
twem, najczęściej wzbudzają 
tęsknotę za Bogiem, a nie 
tylko za poprawnym czy 
przyzwoitym życiem.” 
          /Ludmiła Puzanowska/ 

Uśmiech… 
Do szkoły zaproszono fotografa i nauczyciel namawia dzieci, 
by każde kupiło odbitkę zdjęcia grupowego. - Pomyślcie tylko, 
gdy już będziecie dorosłe, popatrzycie na fotografię i powie-
cie: "To Asia, teraz jest prawnikiem" albo "To jest Michał. Te-
raz jest lekarzem." - Na to cienki głosik z tyłu sali: - A to jest 
nauczyciel. Teraz już nie żyje. 

Coś dla ducha… 
„Owoce” 

Pewien człowiek, który poszukiwał mądrości, postanowił wejść na górę, na której co dwa lata 
objawiał się Bóg. W pierwszym roku żywił się tym, co dawała mu ziemia. Potem nie było już 
nic do jedzenia i postanowił wrócić do miasta. <<Bóg jest niesprawiedliwy!>> zawołał. <<Nie 
zauważył, że byłem tu przez cały rok, by usłyszeć jego głos. A teraz jestem głodny i odcho-
dzę stąd, choć Go nie usłyszałem>>. W tym momencie pojawił się anioł. <<Bóg chętnie po-
rozmawiałby z tobą. Przez cały rok ciebie żywił. Miał nadzieję, że w następnym roku sam po-
stanowisz zadbać o swoje potrzeby. Ale czy w ciągu całego roku coś zasadziłeś? Jeśli czło-
wiek nie potrafi postarać się, by tam gdzie żyje pojawiły się owoce jego pracy, nie jest goto-
wy, by porozmawiać z Bogiem!>>. 
Mam czterdzieści dwa lata, nie mam rodziny, nie mam domu, wykonuję pracę, której nie lu-
bię. Kolegom opowiadam, że cieszę się z życia, ale to nie jest prawda. Co ja tu robię?  

/Bruno Ferrero/ 
 


