
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 19.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Krystynę (r śm), Bolesława Parkitów, Kazimierza Barana z int. rodziny i dziad-
ków Pawlików 
         2) dziękczynno-błagalna w 2 r. ślubu Ewy i Marcina o Boże bł.  
1900  Stanisława, Józefę Adamczyk i zm. z rodziny Adamczyków, Machulskich, Dziewięc-
kich, Kucharskich  
Wtorek 20.05 Św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera.(wsp. dowolne) 
1800 + Mariannę, Stanisława, Zdzisława Skrzypka  
1900 + Zygmunta Woźniaka (r śm) 
Środa 21.05 Św. Krzysztofa Magallanesa, prezb., i Towarzyszy, męcz. (wsp. dow.)  
1800  + Jana, Annę, Helenę, Janinę z ofiary rodziny 
1900 + Władysława, Tadeusza, Zofię, Stanisławę Malickich, Irenę i Edwarda Golów. 
Czwartek 22.05 Dzień Powszedni  
1800  1) + Kazimierza Barana (r. śm.) z int. siostry  
         2) W 60 r. ur. Teresy Kaczor o bł. Boże z int. chrześnicy i bratanka   
1900 + Mariannę, Wincentego Bedlów z int. Lużyńskich  
Piątek 23.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Edwarda Machulskiego (6 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
         2) W 5 r. ślubu Dominiki i Łukasza i ich syka Filipka dziękczynna z prośbą o dalsze 
bł. Boże  
1900 + Jana, Magdalenę Nosek   
Sobota 24.05 Dzień Powszedni  
700 + Adama, Mariannę, Mariana, Tomasza Kubickich, Edwarda Władyszewskiego z int. 
rodziny   
730 + Helene Nowak z int. dzieci na dzień matki 
1800 + Eugeniusza, Piotra, Mariusza Prędotów, ks. Edwarda Nowaka, Józefę, Stefana Ma-
riana Nowaków z int. rodziny  
1900 + Dariusza, Krzysztofa, Leokadię, Jana Machulskich   
Niedziela  25.05 VI Niedziela Wielkanocna  
800 + Cecylię Kmiecik z int. dzieci  
1000  + Mariannę Kruk  
1200 + Zofię Woźniczko (7 r. śm.)  
1600 +  Msza Święta za parafię  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Dz 6,1-7 / 1 P 2,4-9  
Ewangelia: J 14,1-12 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Niech się nie trwoży 
serce wasze. Wierzycie w Bo-
ga? I we Mnie wierzcie.  
W domu Ojca mego jest 
mieszkań wiele. Gdyby tak nie 
było, to bym wam powiedział. 
Idę przecież przygotować wam 
miejsce. A gdy odejdę i przy-
gotuję wam miejsce, przyjdę 
powtórnie i zabiorę was do 
siebie, abyście i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem. Znacie drogę, 
dokąd Ja idę”.  Odezwał się do 
Niego Tomasz: „Panie, nie 
wiemy, dokąd idziesz. Jak 
więc możemy znać drogę?”. 
Odpowiedział mu Jezus: „Ja 
jestem drogą i prawdą, i ży-
ciem. Nikt nie przychodzi do 
Ojca inaczej jak tylko przeze 
Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. Ale 
teraz już Go znacie i zobaczy-
liście”.  Rzekł do Niego Filip: 

„Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo 
jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. 
Dlaczego więc mówisz: »Pokaż nam Ojca?«. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Oj-
ciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa 
we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. 
Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę po-
wiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, 
owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. 
Komentarz… 
Gdzie kończy się odpoczynek, a zaczyna lenistwo? Gdzie kończy się stanowczość,  
a zaczyna się upór? Gdzie kończy się prawdomówność, a zaczyna naiwność? Gdzie 
kończy się krytyka, a zaczyna się złośliwość? Gdzie kończy się prostota, a zaczyna 
brutalność? Gdzie kończy się dobroć, a zaczyna się słabość? To jest rozdarcie, które 
stanowi chleb codzienny?.                                                                 /ks. M. Maliński/ 
 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 
Ekstra… 
× 18.05 - Międzynarodowy Dzień Muzeów 
× 19.05 - Dzień Dobrych Uczynków 



 

A w parafii… 
▪ Dziś na sumie do naszego kościoła odbędzie się wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II. 
Jest to także czas dziękczynienia za kanonizację Papieża Polaka. 
▪ Dnia 13 maja wieczorem w naszym kościele po raz pierwszy odbyło się nabożeństwo fa-
timskie, na które przybyło około 100 osób. Po mszy świętej w ciemnym kościele został od-
mówiony różaniec. Następnie przy śpiewie „Ave, ave, ave Maryja” wyruszyła wokół kościoła 
procesja z lampionami i wizerunkiem Matki Bożej. Nabożeństwo zakończyło odmówienie lita-
nii loretańskiej i zasłonięcie obrazu w ołtarzu głównym. Zapraszamy kolejny raz za miesiąc.  
▪ W sobotę 10 maja delegacja z naszej parafii otrzymała z sanktuarium Ecce Homo w Kra-
kowie relikwie św. brata Alberta Chmielowskiego. Za jego wstawiennictwem szczególnie pra-
gniemy się modlić w intencjach osób osamotnionych i cierpiących. Wprowadzenie relikwii 
odbędzie się w niedalekim czasie. Św. Albercie módl się za nami! 
▪ Zapraszamy wszystkich dziś na godz. 14.00 na nadanie nazwy placu ks. Augusta Żołąt-
kowskiego oraz otwarcie i poświęcenie Świetlicy Wiejskiej „Przy fontannie”. Podczas imprezy 
przewidziano występy artystyczne oraz poczęstunek. 
▪ Dziś o godz. 18.00 w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbędzie się wieczór 
poświęcony pamięci świętego Jana Pawła II - upamiętniający 94 rocznicę urodzin. Wspo-
mnienie rozpocznie się filmem „Całopalenie”. Następnie odbędzie się spektakl w wykonaniu 
uczniów oraz absolwentów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach. Można będzie 
również obejrzeć ekspozycję pochodzącą ze zbiorów prywatnych poświęconą pamięci Wiel-
kiego Polaka – świętego Jana  Pawła II. 
▪ 19 maja w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach od-
będzie się VI Wojewódzki Konkurs Jan Paweł II Patron Najgod-
niejszy. 
▪ 4 maja do naszej parafii  trafiły relikwie bł. Wincentego Ka-
dłubka. Są one darem o. Jakuba Zawadzkiego i zostały oficjal-
nie przekazane na ręce księdza proboszcza Józefa Knapa pod-
czas mszy świętej prymicyjnej. Relikwie umieszczone są w reli-
kwiarzu w kształcie pastorału. Bł. Wincenty Kadłubku módl się 
za nami!  
▪ W czwartek po mszy św. o godz. 19.00 oraz w niedzielę po 
mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie klas III przygo-
towujących się do bierzmowania.  
▪ Informujemy, że nasz kościół jest otwarty codziennie. Zachęcamy do indywidualnej modli-
twy w ciągu dnia.  
Tu es Petrus… 
62. Benedykt I (2.VI.575-30.VII.579) Mało wiemy na jego temat. Longobardowie przedarli się 
aż pod Rzym; „zmarł on pośród tych wszystkich utrapień” relacjonuje Liber Pontificalis. 
Sanktuaria maryjne… 
Leśniów - sercem leśniowskiej świątyni jest 70 – centymetrowa lipowa figurka Najświętszej 
Maryi Panny, pochodząca z XIV wieku. Według legendy, historia figurki miała swój początek 
w roku 1382. Wtedy to, piastowski książę Władysław Opolczyk, powracając z Rusi na Śląsk 
wiózł do Częstochowy obraz Czarnej Madonny. Na miejsce odpoczynku wybrał polanę na te-
renie dzisiejszego Leśniowa. Tego roku lato było tak upalne, że wyschły wszystkie okoliczne 
źródła. Spragnieni i wyczerpani wędrowcy po bezskutecznym poszukiwaniu wody, zaczęli 
modlić się za wstawiennictwem Maryi. I stało się… Wytrysnęło obfite źródło dając początek 
potokowi, który przyniósł orzeźwienie spragnionym rycerzom… Książę Władysław pojechał 
dalej, ale w dowód wdzięczności pozostawił przy źródle wyciosaną z drewna kapliczkę,  
a w niej najcenniejszy dar, figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Maryja odziana w różową su-
kienkę i niebieski płaszcz,, niesie na swym prawym ramieniu Dzieciątko Jezus. /lesniow.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Jacek Cormier (21 maja) 
Henryk Cormier urodził się 8 grudnia 1832 r. w Orle-
anie, we Francji, w rodzinie zamożnych kupców. Po-
czątkowo uczył się w domu, potem studiował w szko-
le Braci Chrześcijan, aż wstąpił do seminarium du-
chownego w Orleanie, gdzie ukończył szkołę średnią, 
a potem studiował filozofię i teologię. 17 maja 1856 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. Potem, za zgodą bisku-
pa ordynariusza, wstąpił do Zakonu Braci Kaznodzie-
jów - dominikanów. Wstępując do nowicjatu w Flavi-
gny, przyjął imię Jacek (Hiacynt). Po złożeniu ślubów 
wieczystych w dniu 23 maja 1859 r. na Awentynie zo-
stał prywatnym sekretarzem generała zakonu,  
o. Jandela. Następnie mianowano o. Cormiera mi-
strzem nowicjuszy w klasztorze św. Sabiny, a po 
dwóch latach wybrano go przeorem klasztoru Corbo-
ra na Korsyce. W następnych latach został pierw-
szym prowincjałem odnowionej Prowincji Tuluzy 
(1865), przeorem w Marsylii, Tuluzie i Saint-Maximin 
(Francja). 24 lipca 1896 roku został mianowany kon-
sultorem Kongregacji Świętego Oficjum. W 1908 r. 
doprowadził do tego, że dominikańskie kolegium An-
gelicum w Rzymie stało się Międzynarodowym Insty-
tutem Papieskim Angelicum z wydziałami filozofii, 
teologii i prawa kanonicznego (obecna nazwa: Papie-

ski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu). 17 maja 1916 r. obchodził sześćdziesiątą rocznicę 
swoich święceń kapłańskich, a kadencję generała ukończył w dniu Pięćdziesiątnicy tego roku. 
3 sierpnia 1916 r. jego następcą na stanowisku generał wybrano o. Louisa Theisslinga. Jacek 
Cormier wydał wiele pism, w tym przede wszystkim listy dotyczące formacji duchowej i za-
konnej oraz dzieła ascetyczne, pedagogiczne i żywoty świętych. Był cenionym powiernikiem 
papieża Piusa X. Zmarł po krótkiej chorobie, w swojej celi w klasztorze św. Klemensa w Rzy-
mie, 17 grudnia 1916 r. Modlitwa. Panie, Stwórco nieba i ziemi przez wstawiennictwo bł. 
Jacka prosimy Cię o łaski, które pozwolą nam wzrastać w wierze, nadziei i miłości. 

Zamyśl się… 
„Dobroć jest czymś bardzo prostym: być 
zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie 
szukać samego siebie.”  

/Dag Hammarskjold/  

Uśmiech… 
- Proszę siostry, tę modlitwę o piratach, to ja się 
jeszcze nauczę.   - A co to za modlitwa o pira-
tach?   - No ta, co tam jest: 'pod polskim pira-
tem'. 

Coś dla ducha… 
„O przyzwyczajeniach” 

Jest taka prozaiczna – z życia wzięta – anegdotka na temat przyzwyczajeń. Mąż, obserwując 
prace w kuchni, pewnego dnia zapytał żonę: - Dlaczego właściwie obcinasz końcówki szynki, 
kiedy wkładasz ją do brytfanny? – No jak to dlaczego: przecież tak się robi. – Ja się nie py-
tam, jak się robi, ale dlaczego ty to robisz, czemu to konkretnie służy? – No, nie wiem: moja 
mama zawsze tak robiła. W najbliższym czasie poszli więc oboje do mamy i zapytali, dlacze-
go obcina końcówki szynki. – No, bo tak się robi – odpowiedziała po namyśle, a po chwili do-
dała – bo moja mama też tak robiła. Dociekliwy mąż dotarł aż do samej babki, która na 
szczęście jeszcze żyła. Zapytał zaraz od progu: - Babciu, dlaczego obcinałaś końcówki szyn-
ki, kiedy wkładałaś ją do brytfanny? – No, bo miałam za małą brytfannę… 

 /ks. Kazimierz Wójtowicz/” 
 


