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Poniedziałek 09.06 NMP Matki Kościoła (święto) 
700 + Kazimierę Wolszczak, Mariannę Stachurę zam. Wierzbiccy  
1800 + Annę, Henryka Baryckich, Władysławę, Mariana Tulów  
Wtorek 10.06 Bł. Bogumiła, biskupa (wsp. obowiązkowe) 
1800 + Annę, Stanisława, Mieczysława Wojcieszyńskich  
1900 + Mariana i Czesława Bedlów, Ryszarda Kanarka  
Środa 11.06 Św. Barnaby Apostoła (wsp. obowiązkowe)  
1800  + Henryka Pękalskiego z int. rodziny Pekalskich z Górek Szczukowskich  
Czwartek 12.06 Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
1800  + Mariana Gawiora (10 r. śm.) z int. rodziny  
Piątek 13.06 Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obow.) 
1800  + Jana, Anielę, Cecylię, Irenę, Józefę Kubickich z int. rodziny  
2000 Nabożeństwo Fatimskie w int. żywych i zmarłych fundatorów i ofiarodawców parafii 
Brzeziny   
Sobota 14.06 bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe)  
1600 ślub Piwowarski Tomasz i Stajniak Karolina  
1700 ślub Sylwia Dziewięcka i Jarosław Chodur  
1800 1) Genowefę, Michała, Marianne, Franciszka Pietszczyków, Józefa, Katarzynę, Hen-
ryka, Stanisława, Janinę Tkaczów, Antoninę, Wiesława Burasów z int. Pietszczyka  
        2) Msza Święta o powołania z parafii Brzeziny   
1900 + Helenę (3 r. śm), Władysława, Jana Świetlików z int. córki z rodziną   
Niedziela 15.06 Uroczystość Najświętszej Trójcy  
800 + Władysława, Edwarda Kasperka i Reginę Kasperek-Ciciorę  
1000  + Edwarda Kołbusa (10 r. śm) zam. żona  
1200 + Bolesława i Krystynę Parkitów, Kazimierza Barana i dziadków Parkitów z int ro-
dziny  
1600 O Boże bł. i opiekę MB dla Klaudii Szałas w 18 r. ur. z int. rodziców i brata    
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Ducha Świętego 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 2,1–11   
         1 Kor 12,3b–7.12–13  
Ewangelia: J 20,19–23 
Wieczorem w dniu zmar-
twychwstania, tam gdzie 
przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte  
z obawy przed Żydami. 
Przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku, i rzekł do nich: 
”Pokój wam!”. A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce 
i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie, ujrzawszy Pa-
na.  A Jezus znowu rzeki 
do nich: ”Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam”. Po tych 
słowach tchnął na nich  
i powiedział im: ”Weźmijcie 
Ducha Świętego. Którym 
odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym za-
trzymacie, są im zatrzy-
mane”. 

Komentarz… 
Kościół nie jest zbiorem jednostek troszczących się każda z osobna tylko o zbawienie 
swojej własnej duszy. Dlatego jesteś członkiem Kościoła nie tylko przez chrzest, ale 
również – w takim stopniu, jak dalece czujesz się wrośnięty w tę społeczność, potra-
fisz się wspólnie modlić, odnosisz się do braci swoich z życzliwością – jak dalece 
pomagasz im żyć.                                                                              /ks. M. Maliński/ 
 

Przyjdź Duchu Święty 
i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, 

abym kochał wszystkich ludzi, 
szczególnie biednych  

i najbardziej potrzebujących. 
 
 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich 
. 
Ekstra… 
× 08.06 -  Światowy Dzień Oceanów 
× 09.06 -  Międzynarodowy Dzień Archiwów 
× 09.06 -  Dzień Przyjaciela 
× 12.06 -  Święto Biura Ochrony Rządu 
 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, przygotowywaliśmy się do niej przez 9-cio 
dniową nowennę. Prośmy Trzecią Osobę Boską o opiekę nad Kościołem powszechnym  
i o potrzebne dary dla nas. 
▪ Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Kieleckiego Kazimierza Ryczana dziś we wszystkich ko-
ściołach i kaplicach naszej diecezji odbywa się zbiórka ofiar na pomoc poszkodowanym 
przez powódź na Bałkanach. Pomóżmy potrzebującym w Serbii, Bośni i Hercegowinie po-
przez modlitwę i materialne wsparcie. 
▪ Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych. Najświętsze Serce Jezusa 
zmiłuj się nad nami! 
▪ W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy siódme Święto Dziękczynienia. W tym roku, o szczegól-
nym charakterze, gdyż dziękowaliśmy za kanonizację Świętego Jana Pawła II.  Podczas te-
gorocznej zbiórki na Świątynie Opatrzności Bożej udało się zebrać w naszej parafii kwotę 
550 zł. Bóg zapłać. 
▪ W ubiegłą niedzielę została odprawiona msza święta odpustowa w kaplicy w Nidzie. 
▪ W przyszłą niedzielę 15 czerwca odbędzie się poświęcenie pól w Kowali Małej. Rozpocznie 
się ono o godz. 15.00 od strony kamieniołomu i zakończy się ok. godz. 16.00 mszą świętą. 
▪ 18 czerwca o godz. 18.00 w naszej parafii odbędzie się wprowadzenie relikwii św. brata Al-
berta Chmielowskiego. 
Tu es Petrus… 
64. Św. Grzegorz I Wielki (30.IX.590-12.III.604) pisarz łaciński, Doktor Kościoła i mnich be-
nedyktyński, objął urząd papieża 30 IX 590, w szczególnie trudnych czasach - w okresie na-
jazdów barbarzyńskich. Odegrał wielką rolę w życiu Kościoła jako organizator życia religijne-
go (gł. liturgii) oraz jako pisarz. Szczególne znaczenie mają jego homilie, dzieła egzegetycz-
ne, listy, dialogi oraz sławna Księga reguły pasterskiej. Zachowało się osiemset pięćdziesiąt 
cztery jego Listy, Księga reguły pasterskiej (Liber regulae pastoralis), komentarz do Księgi 
Hioba czyli Moralia (Moralia in Iob), Komentarz do Pieśni nad Pieśniami, Komentarz do  
I Księgi Królewskiej, Homilie na temat niedzielnych perykop, Dialogi o życiu i cudach ojców 
italskich, przypisywany Sakramentarz Gregoriański oraz Antyfonarz gregoriański Grzegorz 
Wielki w znacznym stopniu oddziałał na życie religijne epoki (i następnych stuleci komentarz 
Grzegorza do Ewangelii Janowej, który stał się podstawowym podręcznikiem teologii moral-
nej wczesnego średniowiecza (księga ma nazwę „Moralia”). Jego cztery księgi, „Dialogi”, były 
ludową legendą o świętych, która wykazać miała siłę religii i zachęcić do życia religijnego. 
Wreszcie jego zaangażowanie się na rzecz klasztorów świętego Benedykta z Nursji uczyniły 
go niejako drugim ojcem zachodnioeuropejskiego monastycyzmu. W liturgii nadał rzymskie-
mu mszałowi formę obowiązującą po dzisiejsze czasy.  
Sanktuaria maryjne… 
Tuchów – obraz powstał w polskiej szkole ma-
larskiej Bodzentyna w latach 1530-1540. Tło 
wizerunku Maryi stanowią motywy postaci. Na 
lewym ręku Madonna trzyma dzieciątko Jezus, 
zaś w prawej dłoni kwiat róży. Obraz został 
uznany za cudowny i ukoronowany koronami 
papieskimi. Kult Matki Bożej w Tuchowie roz-
wijał się w dynamicznym tempie. Rzesze 
wiernych coraz liczniej przybywały do sanktua-
rium. Zwiększyły się, zatem potrzeby religijne 
wynikające z dużej ilości pątników. Opiekę 
nad sanktuarium przejęli ojcowie redemptory-
ści.                                /za: klasztor.tuchow.pl/ 

W poszukiwaniu… 
Duchu Święty przyjdź – woła tyle osób… 
Ale po co? Czy my wiemy,  
w ogóle kim On jest? To nie latający so-
bie gołąbek tylko prawdziwy Bóg, który 
ma prawdziwą moc. To On tchnie w nas 
moc wiary, nadziei i miłości. To On kieru-
je Kościołem. To On rozbudza i rozwija  
w nas talenty. To dzięki Niemu mamy siłę 
na zmiany. Tak często o Nim zapomina-
my w modlitwach. Zaprośmy Go świado-
mie do naszego życia. Niech odnowi, 
ożywi, rozwinie, zbuduje… Duchu Święty 
naprawdę prosimy – ZSTĄP! 

Boży człowiek…  -  św. Józef de Anchieta (9 czerwca) 
Józef de Anchieta urodził się 19 marca 1534 r. w San 
Cristobal de la Laguna na Wyspach Kanaryjskich.  
W Koimbrze ukończył studia. W roku 1551 wstąpił do 
jezuitów. Wkrótce potem udał się statkiem do Brazylii. 
W Piratinindze, w niedawno otwartym kolegium, uczył 
gramatyki i przedmiotów klasycznych. Sam od 
uczniów uczył się natomiast miejscowego języka, tupi-
guarani. Później opracował jego gramatykę i słownik 
oraz napisał w nim katechizm. Układał ponadto pieśni 
i pobożne sztuki teatralne w innych językach. W roku 
1566 otrzymał święcenia kapłańskie i został rektorem 
kolegium w Sao Vincente. Przez długie miesiące 
przebywał wśród plemion indiańskich, dotąd bardzo 
nieprzychylnych działalności ewangelizacyjnej. Józef 
pracował zwłaszcza w okolicach dzisiejszego Rio de 
Janeiro oraz kolonii Espirito Santo. Przez osiem lat 
był prowincjałem. Potem za miejsce wypadowe nie-
strudzonej aktywności obrał małą rezydencję w Reti-
sibie. Tam zmarł 9 czerwca 1591 r. Pozostawił po so-
bie sporo pism, ale przede wszystkim pamięć gorli-
wego misjonarza i cudotwórcy. Jest uważany za jed-
nego z założycieli Kościoła w Brazylii. Beatyfikować 
chciano go już w XVIII w., ale kasata zakonu jezuitów 

przerwała te starania. Na prośbę episkopatu i rządu brazylijskiego podjęto je dopiero w roku 
1910. Beatyfikacji dokonał św. Jan Paweł II w 1980 r. W kwietniu 2014 r. papież Franciszek - 
na mocy tzw. kanonizacji równoważnej - rozszerzył jego kult na cały Kościół i ogłosił, że od-
tąd przysługuje mu tytuł świętego. Modlitwa. Boże w Trójcy Przenajświętszy przez wstawien-
nictwo św. Józefa prosimy Cię o siłę w przekazywaniu prawdy o Tobie ludziom, którzy jesz-
cze Cię nie poznali. Amen. 
Modlitwa… 
„Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskona-
łości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar 
umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszyst-
kim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani 
względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył 
Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani wzglę-
dy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.  
/Modlitwy tej nauczył Jana Pawła II jego ojciec Karol Wojtyła, kiedy pewnego dnia zauważył, 
że syn niezbyt gorliwie wypełnia obowiązki ministranta./ 
Zamyśl się… 
„Dobre zwyczaje zgadzają się ze sobą, 
dlatego trwają.”               /Seneka Młodszy/ 

Uśmiech… 
W restauracji: - Co pijesz: kawę czy herbatę? 
- Nie wiem, kelner mi nie powiedział! 

Coś dla ducha… 
„O schodzeniu z drogi” 

Do zdarzenia tego mogło dojść jeszcze w czasach dyktatury proletariatu i wszechwładnych 
partyjnych sekretarzy. Pewien powiatowy kacyk natrafił na wąskim chodniku na księdza, spoj-
rzał na niego i rzekł z pogardą: - Ja żadnemu ciemniakowi nie schodzę nigdy z drogi. Ksiądz 
ostentacyjnie zrobił krok w bok i z uśmiechem odpowiedział: - A ja przeciwnie: właśnie takie-
mu zawsze ustępuję miejsca.                                                             /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


