
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 Poniedziałek 02.06  Dzień Powszedni  
1800 + Zofię, Marię, Krystynę, Józefa, Czesława, Henryka, Jadwigę Kałużę 
1900  + Jana i Annę Więckowską, Zofię Więckowską 
Wtorek 03.06 Świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy. (wsp. obow.) 
700 + Bartosza Dziewięckiego zam. rodzice 
1800 + Józefę Barańską (r. śm.)  
1900 + Pawła Rejmenta (22 r. śm.) zam. matka   
Środa 04.06 Dzień Powszedni  
1800 + Ryszarda Stokowiec (4 r. śm.) zam. żona 
1900 + Kazimierę Prokop (1 r. śm.) 
Czwartek 05.06 Św. Bonifacego, biskupa i męczennika.(wsp. obowiązkowe) 
700 W 1 r. ślubu Łukasza i Katarzyny Wójtowiczów zam. rodzice i rodzeństwo  
1800 +  Mariannę Słowik (r. śm.), Adama Młynarczyka i zm. z rodziny Słowików 
1900 + Józefę, Antoniego, Edwarda, Mariana Kruków z int. rodziny  
Piątek 06.06 Dzień Powszedni  
1800 za parafię 
1900 + Zofię, Marię, Józefa, Czesława, Henryka, Krystynę  
Sobota 07.06 Dzień Powszedni  
1600 ślub Woźniak Damian i Tetelewska Agnieszka 
1800 + Mariannę, Stefana Wójcików, Stanisława Gałczyńskiego z int, rodziny 
1900 + Leokadię, Jana, Dariusza, Krzysztofa Machulskich i zm. z rodziny Machulskich  
i Materków 
Niedziela  08.06 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  
800 + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietrzczyka z int. rodziny  
1000 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże w 40 r. ślubu Kazimiery  
i Mariana z int. dzieci  
1200 Chrzty: Wołowiec Wiktor Paweł, Szczepański Bartłomiej Franciszek, Malicka Joanna 
Maria  
1600 Msza  Święta za parafię  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Dz 1, 1-11   
                  Ef 1, 17-23 
Ewangelia: Mt 28, 16-20 
Jedenastu uczniów udało 
się do Galilei na górę, tam 
gdzie Jezus im polecił.  
A gdy Go ujrzeli, oddali 
Mu pokłon. Niektórzy jed-
nak wątpili. Wtedy Jezus 
zbliżył się do nich i prze-
mówił tymi słowami: «Da-
na Mi jest wszelka władza 
w niebie i na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie wszyst-
kie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Uczcie 
je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem.  
A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata». 
 

Pan wśród 
radości 

wstępuje  
do nieba 

 

Komentarz… 
My musimy być jak teraz trochę wniebowzięci. My musimy już teraz trochę chodzić nad 
ziemią. I wierzyć po ryzykancku, i ufać wbrew obliczeniom, i kochać na wyrost, i radować 
się, choć czasem niewiele powodów do tego. My musimy już teraz trochę nad ziemią cho-
dzić. Bo wbrew pozorom jest to jedyny klucz do życia. Za takimi ciągnąć będą w procesji, 
przylatywać jak ćmy do ognia, jak pszczoły do miodu – ci wszyscy obliczeni, wyrachowani, 
sprawiedliwi, a przy tym ogromnie smutni – by wziąć trochę beztroskiej wiary, trochę nie ob-
rachowanej nadziei, trochę miłości za darmo – trochę radości, bez której nie da się żyć. My 
musimy już teraz być trochę wniebowzięci.                                                     /ks. M. Maliński/ 
 
 
 
 

Ekstra… 
× 01.06 -  Święto Służby Ruchu Lotniczego 
× 02.06 -  Dzień bez Krawata 
× 03.06 -  Dzień Dobrej Oceny 
× 04.06 -  Dzień Wolności i Praw Obywatelskich 
× 05.06 -  Światowy Dzień Środowiska 
× 06.06 -  Światowy Dzień Pocałunku 
 
 



A w parafii… 
▪ W niedzielę wieczorem 18 maja uczniowie z Zespołu Szkół w Brzezinach zaprosili do 
Gminnego Centrum Kultury w Morawicy na spotkanie poświęcone osobie Świętego Jana 
Pawła II. Po krótkim filmie „Całopalenie” zaprezentowano program słowno-muzyczny, w któ-
rym wzięli udział nie tylko uczniowie, ale także i absolwenci szkoły. Po przerwie zaprezento-
wano spektakl „Przed sklepem jubilera” na podstawie sztuki Karola Wojtyły. Dzień później 19 
maja 2014 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach odbył się VI Wojewódzki 
Konkurs Jan Paweł II Patron Najgodniejszy. Wzięły w nim udział dwadzieścia dwa 3-
osobowe zespoły trzecioklasistów. Rozgrywki rozpoczęły się tradycyjnie modlitwą, po czym 
dyrektor szkoły Krzysztof Kubicki przywitał gości. Znaleźli się wśród nich m.in. poseł Lucjan 
Pietrzczyk, ks. proboszcz Józef Knap oraz miejscowi radni. Arkusze odpowiedzi w 5 konku-
rencjach sprawdzała komisja konkursowa. Niektóre pytania były naprawdę trudne, ale 
uczestnicy w większości poradzili sobie z nimi wyśmienicie. Wśród laureatów znaleźli się:  
I miejsce – Zespół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki w Kielcach; II miejsce – Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie; III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Zbludowicach. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody a wszyscy uczestnicy 
atrakcyjne upominki. Jednym ze sponsorów nagród było Pismo Parafialne SANCTUS. 
▪ W piątek 30 maja w naszym kościele odbyło się czuwanie młodzieży pt. „Wieczór z Emma-
nuelem”. Przybyło na nie około 100 osób z parafii Brzeziny, Dębska Wola, Obice, Morawica, 
Lisów, Drugnia, Chmielnik, Kije i Gnojno. Spotkanie poprowadził ks. proboszcz Józef Knap. 
Homilię wygłosił ks. Henryk Terpiński. Oprawę muzyczną przygotowała schola im. św. Śtani-
sława Kostki z pomocą scholii z Piotrkowic. Czuwanie rozpoczęło nowennę przed Uroczysto-
ścią Zesłania Ducha Świętego. 
▪ Zachęcamy do uczestnictwa w mszy św. odpustowej, która zostanie odprawiona w kaplicy 
w Nidzie dziś o godz. 14.00. 
▪ Rozpoczął się miesiąc czerwiec szczególnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezu-
sa. Zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach czerwcowych codziennie po mszy św. 
o godz. 18.00, a w niedzielę po mszy św. o godz. 16.00. 
▪ We wtorek o godz. 16.30 i w niedzielę po mszy świętej o godz. 10.00 odbędą się spotkania 
przed bierzmowaniem. Zapraszamy. 
▪ Za tydzień w niedzielę 8 czerwca od godz. 15.00 odbędzie się poświecenie pól w Kowali 
(jeden ksiądz z jednej strony miejscowości, drugi z przeciwnej). Na koniec zostanie odpra-
wiona msza święta w remizie w Kowali. 
▪ Przygotowanie przed chrztem odbędzie się w piątek o godz. 19.00 
Do chwały ołtarzy… 
Dnia 31 maja w Collevalenza w Umbrii odbyła się uroczystość beatyfikacji hiszpańskiej mi-
styczki Matki Speranzy. Maria Józefa Alhama Valera urodziła się 30 września 1893 roku.  
W wieku 21 lat za radą proboszcza postanowiła wstąpić do zgromadzenia klauzurowego  
w miejscowości Villena. Matka Speranza spędziła w tym zgromadzeniu dziewięć lat. W 12. 
roku życia miała wizję świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która ponaglała ją, aby głosiła  
w świecie nabożeństwo do Miłości Miłosiernej, mówiąc: „Musisz zacząć tam, gdzie ja skoń-
czyłam”. Za radą spowiednika w roku 1930 opuściła zgromadzenie klaretynek. W noc Boże-
go Narodzenia 1930 roku, powstało Stowarzyszenie Służebnic Miłości Miłosiernej, którego 
misją było głoszenie miłości Boga jako dobrego Ojca przez dzieła miłosierdzia. Po pięciu la-
tach stowarzyszenie przekształciło się w zgromadzenie zakonne. 15 sierpnia 1951 r. Matka 
Speranza założyła męskie zgromadzenie Synów Miłości Miłosiernej. Były to lata duchowej 
dojrzałości oraz intensywnej pracy związanej z budową imponującego kompleksu architekto-
nicznego sanktuarium Miłości Miłosiernej. Matka Speranza przekazała orędzie Miłości Miło-
siernej, której widzialnym znakiem i narzędziem łaski Bożej stało się źródło wody znalezione 
w litej skale, w miejscu wskazanym przez samego Pana Jezusa. Zmarła w opinii świętości  
8 lutego 1983 roku, w wieku 90 lat.                                                            /za: naszdziennik.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Klotylda (3 czerwca) 
Klotylda urodziła się w Lyonie około 470 r. Była córką 
króla Burgundów, Chilperyka I, i Carateny. Kiedy miała 6 
lat, został zamordowany jej ojciec. Rodzina usunęła się 
do Genewy. W wieku 18 lat wyszła za mąż za króla Fran-
ków, Chlodwiga, wówczas jeszcze poganina. Urodziła mu 
co najmniej pięcioro dzieci (tyle imion zachowało się do 
naszych czasów: Ingomer, Chlotar, Childebert, Chlodo-
mer i Klotylda). Mąż zgodził się na ich chrzest. Swoim 
przykładem i mądrością Klotylda sprawiła, że również jej 
małżonek wraz z dworem (ok. 3000 osób) przyjął chrzest 
na Boże Narodzenie 496 r. z rąk św. Remigiusza z Re-
ims. Po śmierci Chlodwiga (27 października 511 r.) Klo-
tylda doświadczała udręk wojny domowej, którą prowa-
dzili między sobą jej synowie. Usunęła się do Tours, 
gdzie 3 czerwca 545 r. zmarła. Pochowano ją w Paryżu, 
w kościele św. Piotra (później św. Genowefy), u boku 
męża. Do dziś relikwie Klotyldy znajdują się w kościele 
Saint-Leu w Paryżu. Modlitwa. Udziel o najdobrotliwszy 
Panie Boże, wszystkim rodzicom myśli i przekonań św. 
Klotyldy, aby pamiętni jedynie na wieczną szczęśliwość 
swych dzieci, Bogu dzięki składali i dobroć Jego ojcow-

ską sławili, jeżeli zabrawszy je do siebie, tym sposobem przyczynia się do wiecznego ich 
uszczęśliwienia. Amen. 
Tu es Petrus… 
63. Pelagiusz II (26.XI.579-7.II.590) Gdy Longobardowie oblegali Rzym, 26 listopada 579, 
obrano papieża i konsekrowano bez zgody Konstantynopola. Ponieważ zajęty był prowadze-
niem wojny z Persami i nie mógł udzielić żadnej pomocy przeciwko najazdowi Longobardów, 
zwrócił się Pelagiusz jako pierwszy papież do Franków, jednak jeszcze bez rezultatu. Za jego 
pontyfikatu odbył się w r. 585 II Synod w Macon (Galia) oraz w r. 589 III Synod w Toledo. Pe-
lagiusz zmarł na dżumę, której epidemia wybuchła po wielkiej powodzi po wylaniu Tybru  
w Rzymie. Jego pontyfikat cechuje zwrot ku Germanom. 
Zamyśl się… 
„Nie szukaj Boga 
w zaświatach. On 
jest przy Tobie”  
/bł. Matka Teresa 

z Kalkuty/ 

Uśmiech… 
Ksiądz katecheta ogląda rysunki dzieci. Zatrzymuje się nad rysunkiem 
Wojtusia i pyta: - Wojtusiu, u ciebie anioł ma trzy skrzydła. Przecież anio-
ły mają dwa skrzydła. Czy widziałeś anioła z trzema skrzydłami? Obrażo-
ny Wojtuś mruczy pod nosem: - A ksiądz takiego z dwoma to widział kie-
dyś? 

Coś dla ducha… 
„O szklanym oku” 

Do wielkiego bogacza, a przy tym jeszcze większego skąpca i niedobrego człowieka, przy-
szedł pewnego razu biedak, aby poprosić o jakiś datek. Bogacz odparł butnie: - Zasadniczo 
nikomu nie daję żadnej jałmużny, ale ponieważ dzisiaj ubiłem dobry interes, chcę cię wyjąt-
kowo wspomóc, po jednym wszakże warunkiem: jedno oko mam szklane; jeżeli potrafisz po-
wiedzieć które, dostaniesz wsparcie. Biedak spojrzał nieśmiało w oczy bogacza i po chwili 
powiedział: - Prawe. – To prawda – odparł skąpiec – jesteś pierwszym człowiekiem, który do-
brze odpowiedział; dam ci jeszcze większą jałmużnę, jeżeli mi powiesz, w jaki sposób zga-
dłeś, że to właśnie prawe oko jest sztuczne. – Przypatrzyłem się obu oczom – odpowiedział 
żebrak – w jednym odkryłem więcej współczucia i już wiedziałem, że właśnie to oko musi byś 
szklane.                                                                                               /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


