
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 Poniedziałek 26.05 Św. Filipa Nereusza, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
700 + Magdalenę Kowalską (imienin.) 
730 + Stefanię, Jana Kruków, Stanisławę, Józefa Korbanów, Anielę Kruk zam. rodzina 
1800 + Marię Więcek zam. dzieci z rodzinami 
1900 + Helenę, Jana, Józefa, Mieczysława   
Wtorek 27.05 Dzień Powszedni  
700 + Mariannę Bentkowską od sąsiadów z klatki z Kielc 
1800 1) + Leszka Kurtka, Bogusława, Genowefę, Stanisława Zawadzkich zam. rodzina 
        2) +  Woś Halina  
1900 + Tadeusza, Mariannę, Helenę, Janusza i zm. z rodziny Litwinów  
Środa 28.05 Dzień Powszedni  
1800  + Franciszka Wierzbickiego, Mariannę i Wandę Wierzbicką,  
1900 + Jana, Anielę Czwartoszów, Władysławę, Stefana Wojcieszyńskich, zm. z rodz. 
Czwartoszów, Rabiejów, Wojcieszyńskich, Karysiów z int. córki i syna 
Czwartek 29.05 Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy (wsp. obowiązkowe)  
1800  1) +  Stefana (30 r. śm.), Mariana, Teresę, Annę, Floriana Litwinów, Zofię Wojtynę, 
Stanisława Folusza, Mariannę Więcławską, Stefanię Łatosz 
          2) + Józefa Dziubka (r. śm.) oraz Stefana Kowalskiego 
1900 + Magdalenę Woźniak  
Piątek 30.05 Dzień Powszedni  
1800  + Stanisławę Cudzik (1 r. śm.) od sąsiadki z rodziną  
1900 + Krystynę Kutę (1 r. śm.) zam. Władyszewski  
Sobota 31.05 Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny (święto)  
1600 ślub Magdalena Ornal i Karol Godkowski  
1700 msza św. Klubu AA Azyl z Morawicy 
1800 + Józefa Rajkiewicza (r. śm.) i zm. z rodziny Rajkiewiczów  
1900 + Irenę Kij (r. śm.)     
Niedziela  01.06 VII Niedziela Wielkanocna  
800 + Zygmunta Woźniaka z Brzezin zam. żona z dziećmi 
1000  + Sebastiana Tetelewskiego z int. żony  
1200 W 1 r. ur. Kacperka Malickiego z int. rodziców i siostry 
1400 Msza Św. w Nidzie o opiekę MB dla mieszkańców Nidy i Zbrzańskich Chałupek zam. 
s. róż. zelatorek Haliny Krzyszkowskiej, Genowefy Malickiej, Marii Szałas    
1600 Msza Św. za parafię  
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Oblicze Jej słodkie, 
w oczach błyska Raj 

 
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 zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Pocieszyciela da 
wam, aby z wami był na zawsze, 
Ducha Prawdy, którego świat 
przyjąć nie może, ponieważ Go 
nie widzi ani nie zna. Ale wy Go 
znacie, ponieważ u was przebywa 
i w was będzie. Nie zostawię was 
sierotami. Przyjdę do was. Jesz-
cze chwila, a świat nie będzie już 
Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzi-
cie, po-nieważ Ja żyję i wy żyć 
będziecie. W owym dniu pozna-
cie, że Ja jestem w Ojcu moim,  
a wy we Mnie i Ja w was.  Kto ma 
przykazania moje i zachowuje je, 
ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie mi-
łuje, ten będzie umiłowany przez 
Ojca mego, a również Ja będę go 
miłował i objawię mu siebie”. 

 

Komentarz… 
To z lenistwa przyjmujemy postawę mistrza, instruktora – bo chcemy najmniejszym 
wysiłkiem załatwić sprawę wychowania. To ze strachu – bo się boimy, że odsłoni się 
nasze puste i jałowe wnętrze. I dlatego wygłaszasz kazania, moralizujesz, upomi-
nasz, grozisz, dajesz wskazówki. Ale to jest tresura, którą każdy człowiek, posiadają-
cy jaką taką godność, odrzuci. Jeżeli naprawdę ich kochasz, to zejdź z piedestału mi-
strza, nauczyciela. Miłość nie jest dawaniem jałmużny: tego, kto ma – temu, kto nie 
ma. Tego, kto bogaty – temu,  kto biedny. Tego kto możny – temu, kto bezradny. Te-
go, kto silny – temu, kto słaby. Odrzuci ją każdy, kto ma choć trochę poczucia godno-
ści.  – Miłość jest dzielenie się. Chcesz komuś pomóc, to żyj razem. Wtedy w każdym 
momencie przekazujesz siebie. Nawet gdy będziesz stał w koronie cierniowej, opluty, 
wyśmiany, wzgardzony, więcej nauczysz, niż gdybyś całe życie kazania mówił – tą 
jedną chwilą.                                                                                      /ks. M. Maliński/ 
 
 
 
 

Ekstra… 
× 25.05 -  Światowy Dzień Mleka 
× 26.05 -  Dzień Matki 
 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedziele 18 maja w 94 rocznicę urodzin Papieża Polaka w naszej parafii prze-
żywaliśmy dziękczynienie za dar kanonizacji Ojca Świętego. Tego dnia podczas mszy św.  
o godz. 12.00 do kościoła brzezińskiego ks. dziekan Jan Ciszek wprowadził relikwie św. Jana 
Pawła II. Relikwia krwi trafiła do naszej parafii z Watykanu dzięki pomocy s. Bronisławy So-
chy. Jest ona umieszczona w relikwiarzu w kształcie krzyża zakupionym przez Redakcję Pi-
sma Parafialnego SANCTUS. Podczas mszy św. relikwiarz został on umieszczony na ołtarzu 
bocznym, który został specjalnie udekorowany przez panie Ewę Wojcieszyńską, Agatę Kur-
dek i młodzież z parafii. Oprawę liturgii przygotowała schola parafialna, ministranci, dzieci  
i młodzież ze szkoły w Brzezinach oraz chór parafialny. Na mszy nie zabrakło również dele-
gacji z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II na czele z pocztem sztandarowym. Koncelebrowana 
Eucharystia sprawowana była w kielichu ofiarowanym naszej parafii w 1990 roku przez pa-
pieża Jana Pawła II. Po komunii świętej został odśpiewany hymn dziękczynienia „Uwielbiaj 
duszo moja sławę Pana mego”. Na zakończenie mszy św. odbyło się ucałowanie relikwii św. 
Jana Pawła II. Każdy uczestnik liturgii na pamiątkę uroczystości otrzymał pamiątkowy obra-
zek ze słowami papieża „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości (…). 
Nie lękajcie się być świętymi.” Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tej 
uroczystości w brzezińskiej parafii. Na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci.   /KP/ 
▪ Zapraszamy młodzież do uczestnictwa w spotkaniu modlitewnym, które odbędzie się w na-
szym kościele w piątek 30 maja o godz. 19.30. Jest to czuwanie dla osób z dekanatów Piń-
czów, Chmielnik i Morawica. Rozpocznie ono Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. 
▪ Spotkanie osób przygotowujących się bierzmowania odbędzie się w piątek 30 maja o godz. 
19.30 oraz w niedzielę 1 czerwca po mszy św. o godz. 10.00.    
▪ 31 maja przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji zachęcamy 
do uczestnictwa w mszy św. odpustowej, która zostanie odprawiona w kaplicy w Nidzie  
w niedzielę 1 czerwca o godz. 14.00.  
▪ Zachęcamy do uczestnictwa w mszy św. w intencji osób uzależnionych od alkoholu w naj-
bliższą sobotę o godz. 17.00 
Sanktuaria maryjne… 
Ludźmierz - Kościół drewniany zbudowany w 
1234 roku, został poświęcony Dziewicy Wnie-
bowziętej. Był usytuowany koło klasztoru cy-
sterskiego. Niestety klasztor, często rabowany 
przez Tatarów i awanturników, ostatecznie za-
mknięto i cystersi przenieśli się w inne miejsce. 
Nie wiadomo dokładnie, kiedy została wyrzeź-
biona figura Maryi Dziewicy. Historycy jednak 
ustalają datę około roku 1400. Legendy uzupeł-
niają historię zapewniając, że została ona wy-
rzeźbiona dla kupców węgierskich po tym, jak to 
Najświętsza Dziewica miała się im ukazać. Figu-
ra przez kilka stuleci znajdowała się na jednym 
z ołtarzy bocznych kościoła. Czczona  była od 
wieków przez liczne łaski, jakich za Jej pośred-
nictwem doświadczają wierni i przez wielką licz-
bę pielgrzymów, którzy do Maryi przybywają. 
Wzrastający kult maryjny sprawił, że w roku 
1796  rzeźba została przeniesiona do ołtarza 
głównego. Matka Boża z ludźmierskiej figury 
nazywana jest Gaździną Podhala.  

/za: mbludzm.pl/ 

Do chwały ołtarzy… 
Dnia 17 maja 2014 r. w Jassach w Rumu-
nii został beatyfikowany tamtejszy biskup 
rzymskokatolicki Anton Durcovici (czyt. 
Dúrkowić), który zmarł w 1951 r. za wiarę 
w więzieniu w Bukareszcie. Rumuński hie-
rarcha został aresztowany 26 czerwca 
1949 r. pod zarzutem, że jest wrogiem so-
cjalizmu. Tego dnia miał bierzmować 650 
młodych w parafii na peryferiach Buka-
resztu. Kiedy udawał się tam pieszo, pod-
jechał do niego samochód Securitate  
i agenci zmusili go, by wsiadł. Bp Durcovici 
zniknął na zawsze w osławionych komuni-
stycznych więzieniach, gdzie był tygo-
dniami przesłuchiwany i torturowany bez 
przerwy dniem i nocą. Bezlitosne trakto-
wanie, brak wody i pożywienia sprawiły, że 
został z niego szkielet. Wreszcie znalazł 
się w zupełnej izolacji. Wrzucony nago do 
tzw. celi śmierci, ciemnej, zimnej i brudnej, 
zmarł z wycieńczenia w nocy z 10 na 11 
grudnia 1951 r.                         /za: gosc.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Zdzisława Czeska (30 maja) 
Zdzisława urodziła się w 1215 r. na zamku Krzyżanów. Ja-
ko 17-letnia dziewczyna poślubiła Havla, kasztelana zam-
ku w Lemberku. Rodzice młodego pana pochodzili z nie-
mniej znakomitego rodu. Bóg obdarzył małżonków czwor-
giem dzieci, które Zdzisława wzorowo wychowała. Wraz  
z mężem troszczyła się o ewangelizację okolicznych ziem, 
na których Kościół był jeszcze słabo zakorzeniony. Nawią-
zała współpracę z dominikanami, którzy niedawno przybyli 
do Czech i ufundowała dwa konwenty. Była tercjarką do-
minikańską i gorliwą uczennicą św. Dominika, oddana mo-
dlitwie i ludziom. Słynęła jako opiekunka ubogich i uzdro-
wicielka. Kroniki klasztorne przypisują jej wstawiennictwu 
liczne cudowne uzdrowienia. Zdzisława zmarła w 1252 r.  
w Jabłonnem. Modlitwa: Boże, który widzisz jak pod cię-
żarem ułomności naszych upadamy, daj, prosimy pokor-
nie, abyśmy rozważając życie św. Zdzisławy, w miłości 
Twojej utwierdzeni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, który króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki 
wieków. Amen. 

Z życia wsi… 
Dnia 18 maja 2014 r. odbył się VI Festyn Rodzinny w centrum miejscowości. Impreza jest or-
ganizowana cyklicznie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz Zespół Szkół 
w Brzezinach z okazji urodzin papieża Polaka. Wszystko rozpoczęło się o godz. 14.00 nada-
niem nazwy placu imienia księdza Augusta Żołątkowskiego i uroczystego odsłonięcia tablicy. 
Nowy patron placu to proboszcz parafii brzezińskiej, który poświęcił jej 45 lat swojego życia. 
Sponsorami tablicy z nazwą placu i biogramem ks. Augusta umieszczonej na Świetlicy Wiej-
skiej jest Pismo Parafialne SANCTUS oraz p. Zofia Wawrzeńczyk. Drugim punktem programu 
było otwarcie Świetlicy Wiejskiej „Przy Fontannie” i jej poświęcenie którego dokonał ks. pro-
boszcz Józef Knap. Podczas Festynu nie zabrakło występów artystycznych, zabaw i konkur-
sów rodzinnych, darmowego poczęstunku i innych atrakcji. Imprezą towarzyszącą był także II 
Miniturniej Sołtysów. Kolejny raz okazało się, że warto organizować takie imprezy, podczas 
których mieszkańcy mają szansę się wspólnie spotkać i mile spędzić czas.                       /KP/ 
Zamyśl się… 
„Ludzie podobni są 
do wina: liche z lata-
mi się psuje, a dobre 
staje się coraz lep-
szym.”        /Cyceron/ 

Życzenia 
"Jest na świecie przepiękna istota, u której 
jesteśmy wiecznymi dłużnikami - Matka." 
Z okazji Waszego święta Drogie Mamy ży-
czymy opieki najlepszej z mam – Maryi. 
Niech wyprasza Wam potrzebne łaski. 

Uśmiech… 
Państwo Kowalscy 
udali się na koncert. 
Pianista siedzi tyłem do 
publiczności. - Czyż to 
nie jest Mozart? – pyta 
pani Kowalska.  - Nie 
jestem całkiem pewien 
- odpowiada jej mąż - 
Musimy poczekać aż 
się obróci. 

Intencja różańcowa na czerwiec: 
Intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie  
i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć. 
Intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie ko-
rzenie dzięki świadectwu wiary wierzących. 
Coś dla ducha… 

„Zegar w wahadłem” 
Pewien uczony miał w swoim studio ogromny zegar ścienny, który wybijał uroczyście godziny, 
bardzo powoli, ale również bardzo głośno. To panu nie przeszkadza? - spytał student. Nie - 
odpowiedział uczony - dlatego że ciągle muszę zadawać sobie pytanie, co zrobiłem przez 
minioną godzinę. A ty, co zrobiłeś z godziną, która właśnie upłynęła?              /Bruno Ferrero/ 

 


