
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 11.06 Dzień Powszedni 
1800 Danutę, Krzysztofa Dudzików, Jerzego, Kwapiszewskiego, zm. z rodziny Tkaczów, 
Lisów z int. Lisowej z Koszalina 
Wtorek  12.06 Dzień Powszedni 
 1700 + Bierzmowanie  
Środa  13.06 Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obowiąz.)  
1730 + Antoninę Buras z int. córki z rodziną 
1800 + Annę Skowron z int. Skowrona  
Czwartek 14.06 Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Do SPJ i MB z prośbą o dalsze urodzaje i szczęśliwe zbiory z int. mieszkańców 
Brzezin od strony Radkowic 
        2) Do SPJ i MB z int. mieszkańców Brzezin od strony Morawicy  
Piątek  15.06 Bł. Jolanty, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)  
1700 Danutę Piotrowską z int. Zespołu Kowalanki 
1730 + Jana Stachurę z int. Stachurowej  
1800 + Stanisława Kaczora, Kazimierę Stokowiec z int. Kaczorowej 
Sobota  16.06 Dzień Powszedni 
1430 + Zygmunta Gila, Piotra Skarbka z int. Gilów 
1500 + Jerzego Grudnia, Stanisława, Anielę, Zdzisława Metryków z int. Grudniowej 
1600 ślub Bartkiewicz Karolina, Lesiak Krzysztof 
1700 ślub Znój Łukasz i Madera Ewelina 
Niedziela  17.06 XI Niedziela Zwykła 
800 + Stanisława, Józefa Adamczyków zm. z rodziny Adamczyków, Machulskich, Dzie-
więckich, Kucharskich z int. Dziewięckich 
1000 + Helenę Świetlik (r. śm), Władysława, Jana, Rafała Świetlików, Jana Zegadło, 
Edwarda Machulskiego z int. Damiana Zegadło 
1200 + Franciszka Kołka z int. Tkaczowej 
1600 + Pawła Brzozę z int. matki 
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Święty! 
 

Słowa błogosławionych… 
„Kto pełni wolę Bożą”(…). Niech 
każdy czuje na sobie pytające 
spojrzenie Chrystusa, który po-
wtarza nam te słowa. Kryterium 
ogłoszone owego dnia przez wieki 
nie traci swej ważności. Tym, co 
decyduje o przynależności do 
Chrystusa, tworząc pomiędzy Nim 
i duszą więzy duchowe tak głębo-
kie, iż można je porównać z wię-
zami łączącymi członków jednej 
rodziny, jest „pełnienie woli Bo-
żej”.                    /bł. Jan Paweł II/ 
„Najświętsze Serce Jezusa jest 
pełne nieskończonej tęsknoty za 
naszą świętością. Jezus pragnie 
naszej doskonałości z niesłychaną 
żarliwością.” 

/bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Rdz 3, 9-15    /     2 Kor 4, 13-5, 1     Ewangelia:     Mk 3, 20-35 
„Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy 
to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od 
zmysłów. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba  
i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im  
w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie 
jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to 
taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie 
jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu 
mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. 
Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuści-
li, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie 
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nie-
czystego. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, 
aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja 
Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką  
i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi 
bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.” 
 
 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 12.06 - Święto Biura Ochrony Rządu 
× 13.06 - Święto Żandarmerii Wojskowej 
× 15.06 - Światowy Dzień Wiatru 



A w parafii… 
▪ W czwartek 7 czerwca przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. 
Jak co roku w procesji wzięły udział dzieci pierwszokomunijne, oraz parafianie niosący sym-
bole religijne. Przypominamy, że w najbliższy czwartek odbędzie się procesja do czterech oł-
tarzy wokół kościoła wraz z poświęceniem wianków. 
▪ We wtorek 12 czerwca w naszej parafii ks. bp Kazimierz Ryczan udzieli młodzieży sakra-
mentu bierzmowania. Zapraszamy do uczestniczenia w tej uroczystości. 
▪ W sobotę, 16 czerwca 2012 r., pod hasłem „Kościół naszym domem”, odbędzie się w Wiśli-
cy X Diecezjalne Spotkanie Młodzieży. Zapraszamy wszystkich młodych, uczących się i pra-
cujących, do wspólnego świętowania i stanięcia u źródeł wiary. 

Siostra z Brzezin 
Urszula Machulska urodziła 
się w 21 września 1984 r.  
w rodzinie Juliana i Anny  
z Zegadłów z Brzezin.  
W szkole średniej zaczęła 
uczestniczyć w spotkaniach 
Rycerstwa Niepokalanej  
w Kielcach i wyjeżdżała wo-
lontaryjnie na kolonie  
z dziećmi. W 2001 roku  
z dwójką przyjaciół założyła 
scholę w naszej parafii. Po 
ukończeniu Liceum Ekono-
micznego im. O. Langego  
w 2003 r. wstąpiła do Zgro-
madzenia Sióstr Francisz-
kanek Rycerstwa Niepoka-
lanej w Strachocinie i otrzy-
mała imię Klara. Dnia  
2 czerwca 2012 r. s. Klara 
złożyła uroczyście śluby 
wieczyste. Mszy świętej tego 
dnia w Strachocinie prze-
wodniczył biskup pomocni-
czy przemyski Adam Szal. 
Życzymy naszej rodaczce 
wytrwałości i wielu łask Bo-
żych.                              /KP/ 

Ekumenicznie 
W Jerozolimie zabrzmiała ekumeniczna modlitwa o pojedna-
nie, jedność i pokój w Ziemi Świętej. Gospodarzami ósmej już 
edycji tej nadzwyczajnej modlitwy była wspólnota Kościoła 
ormiańskokatolickiego. Nabożeństwo ekumeniczne połączyło 
elementy liturgii wigilii Zesłania Ducha Świętego z celebracją 
nieszporów ku czci Trójcy Przenajświętszej. Głównym cele-
bransem był bp Joseph Kelekian, egzarcha patriarchalny Ko-
ścioła ormiańskokatolickiego w Jerozolimie, aktywnie wspie-
rany w ormiańskich śpiewach przez przedstawiciela apostol-
skiego Kościoła ormiańskiego. Ósmą nadzwyczajną modlitwę 
o pojednanie, jedności i pokój transmitowało bezpośrednio 12 
stacji telewizyjnych. Dzięki relacji prowadzonej przez Fran-
ciszkańskie Centrum Medialne w siedmiu językach (angielski, 
francuski, włoski, hiszpański, portugalski, arabski i ormiański) 
we wspólną błagalną modlitwę włączyli się chrześcijanie  
z czterech kontynentów. Intencją nadzwyczajnej ekumenicznej 
modlitwy wszystkich Kościołów było pojednanie, jedność i po-
kój z Bogiem oraz z braćmi, tak w wymiarze indywidualnym, 
jak i wspólnotowym. Inicjatywa nadzwyczajnej modlitwy zro-
dziła się w 2005 r. w Jerozolimie, gdzie wszystkie wspólnoty 
chrześcijańskie rozpoznają swoje historyczne korzenie. Ko-
ściół Jerozolimy, „Matka wszystkich Kościołów”, niesie nadzie-
ję prawdziwego pojednania i pokoju, głosząc światu „nawró-
cenie i przebaczenie grzechów” w imię Jezusa Chrystusa.  
W nadzwyczajnej ekumenicznej modlitwie uczestniczył abp 
Antonio Franco, nuncjusz apostolski w Ziemi Świętej, oraz 
przedstawiciele jerozolimskich Kościołów katolickich i wspól-
not tradycji wschodniej.                                            /za: ekai.pl/ 

Zakonnie… 
Katarzynki – są jednym z pierwszych żeńskich zgromadzeń zakonnych prowadzących obok 
życia kontemplacyjnego czynną działalność apostolską. Charyzmatem katarzynek jest praca 
charytatywna. W Polsce opiekują się chorymi w szpitalach, w domach opieki dla dorosłych  
i dzieci, troszczą się o ubogich i samotnych, katechizują młodzież i dzieci w szkołach i przed-
szkolach. Organizują rekolekcje i spotkania modlitewne dla dziewcząt, wygłaszają prelekcje 
w parafiach. Poświęcają się też najmłodszym dzieciom, prowadząc przedszkola oraz zapew-
niają troskę poczętym dzieciom w domu samotnej matki. Opiekują się także księżmi emery-
tami, troszczą się o wystrój kościołów, estetykę szat liturgicznych i bielizny kościelnej. Zajmu-
ją się wypiekaniem hostii i opłatków, pracują w charakterze organistek, kancelistek i zakry-
stianek. Zgromadzenie założyła w 1571 r. w Braniewie bł. Regina Protmann. Pełna nazwa: 
Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy (CSC).                        /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Germana Cousin (15 czerwca) 
Urodziła się w roku 1579, zmarła w roku 1601. 
Krótkie życie tej wybitnej służebnicy Bożej wy-
pełnione było chorobą i cierpieniem. Dotknięta 
wrodzonym paraliżem i bezwładem prawej ręki, 
zapadła później na skrofuły. W dzieciństwie 
utraciła matkę, ze strony ojca zaś nigdy nie za-
znała uczucia. Macocha źle ją traktowała, od-
mówiła jej wreszcie miejsca w domu rodzinnym. 
Dziewczynkę wypędzono, każąc jej pilnować 
stada owiec na polach. Zabroniono jej także kon-
taktów z przyrodnim rodzeństwem. Wszystko to 
znosiła z pokorą, godnością i spokojem we-
wnętrznym. Czysta dusza kierowała się ku Bogu, 
stale dążąc do doskonałości. Wielką pomocą  
i wsparciem dla niej był różaniec, który codzien-
nie ze skupieniem odmawiała. Gotowa była po-
konać wszystkie przeszkody, byleby wysłuchać 
codziennie Mszy św. Kiedyś podobno przeszła 
nawet przez rozlewisko wód, aby zdążyć na 
czas do kościoła. Gorąco kochając Boga, św. 
Germana obdarzała także miłością bliźnich. 
Gromadziła wokół siebie dzieci z całej okolicy  
i nauczała je podstaw wiary. Biednych karmiła 
okruchami suchego chleba, choć jej samej ską-
po go wydzielano. Pewnego razu macocha  

w gniewnym uniesieniu oskarżyła ją o kradzież chleba, który sama ukryła pod fartuchem. 
Kiedy tam zajrzano, zobaczono jednak tylko bukiet pięknych kwiatów. Św. Germana zmarła 
mając dwadzieścia dwa lata. Pół wieku potem odkryto, że jej ciało nie uległo rozkładowi. 
Przez cały rok było wystawione na widok publiczny. Działy się przy nim niezliczone cuda, co 
stało się powodem wielkiego kultu dla św. Germany. Modlitwa: Panie Boże, obsypałeś nie-
biańskimi darami św. Germanę dziewicę. Pomóż nam naśladować jej cnoty w naszym ziem-
skim życiu i cieszyć się razem z nią wiecznym szczęściem w niebie. Amen. 
Zamyśl się… 
„W ludziach więcej rzeczy 
zasługuje na podziw niż na 
pogardę.”      /Albert Camus/ 

Uśmiech… 
Gość wrócił z polowania i przyniósł do domu zająca obdartego 
ze skóry. - Upolowałeś? - pyta żona - Tak! - A dlaczego on nie 
ma skóry? - Wyobraź sobie, że upolowałem go, jak się kąpał. 

Coś dla ducha… 
„Twórcza bezczynność” 

Biskup zlecił pewnemu słynnemu malarzowi pokrycie malowidłami kopuły i ścian bazyliki. Po-
stawiono rusztowania, przyniesiono drabinki i bale. Po czym przybył wykonawca. Wszedł na 
drabinki i, stojąc na rusztowaniu z założonymi rękami, wpatrywał się nieruchomo w ścianę. 
Stał tak cały dzień. Następnego dnia stał trochę dalej na prawo. Czasami robił jeden krok  
w bok, a następnie z powrotem się cofał. I tak stał dzień za dniem, nic innego nie robiąc, jak 
tylko patrząc w ścianę. Po dwóch miesiącach zleceniodawca stał się niespokojny. Malarz nie 
tknął choćby jednej puszki farby ani nawet nie wziął do ręki pędzla. Wciąż tylko stał w miejscu 
z rękoma założonymi na plecach. Dlatego też biskup sam udał się do swojej bazyliki i powie-
dział do malarza: - Mój synu, zdaje się, że twoja praca nie robi zbyt dużych postępów.  – Mój 
ojcze – odparł artysta – fresk został właśnie ukończony. Jedyna rzecz, którą muszę jeszcze 
uczynić, to pomalować ściany.                                                                    /Norbert Lechleitner/ 

 


