
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 15.06  15.06  15.06  15.06  Bł. Jolanty, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)Bł. Jolanty, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)Bł. Jolanty, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)Bł. Jolanty, zakonnicy (wsp. obowiązkowe)    
1730

 + Jana Machulskiego (r. śm.) z int. syna Jacka z rodziną 

1800
 + Katarzynę, Stanisława Zegadłów, rodz. Zegadłów z int. Zegadłowej 

Wtorek 16.06  Dzień powszedni16.06  Dzień powszedni16.06  Dzień powszedni16.06  Dzień powszedni    
1730

 + Jana Wawrzeńczyka z int. dzieci 

1800 
 + Stefanię, Władysława, Edwarda Metryków, Wincentego, Stefanię Szałasów z int. 

Szałasów 

Środa 17.06 17.06 17.06 17.06     Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika (wsp. obowiązkowe)Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika (wsp. obowiązkowe)Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika (wsp. obowiązkowe)Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika (wsp. obowiązkowe)    
700

 + Zdzisława, Wandę Brzozów z int. siostry z rodziną 
1800 

 + Józefę Adamczyk (5 r. śm.), Stanisława Adamczyka z int. córki 

Czwartek 18.06 18.06 18.06 18.06 Oktawa Bożego CiałaOktawa Bożego CiałaOktawa Bożego CiałaOktawa Bożego Ciała    
1700 

 1) Do SPJ i MB z prośbą o urodzaje i szczęśliwe zbiory z int. mieszkańców Brzezin 

od strony Radkowic 

         2) Do SPJ i MB z prośbą o urodzaje i szczęśliwe zbiory z int. mieszkańców Brzezin 

od strony Morawicy 

Piątek 19.06 19.06 19.06 19.06  Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)    
700

 Do SPJ i MB dziękczynna w 5 r. ślubu Magdaleny i Aleksandra z int. rodziców 
1800

 + Piotra, Janinę Rabiejów, Zdzisława Widurskiego, Ryszarda Dąbrowskiego  z int. 

rodziny 

Sobota  20.06  20.06  20.06  20.06  Najświętszego Serca NMP Najświętszego Serca NMP Najświętszego Serca NMP Najświętszego Serca NMP   (wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe) 
1700

  Do SPJ i MB w 35 rocznicę ślubu Teresy i Marka Praszkiewiczów z int. dzieci 

1730
 + Stanisławę, Stanisława Krawców z int. rodziny 

1800 
 + Henryka Materka z int. syna Mariusza z rodziną  

Niedziela 21.06  21.06  21.06  21.06  XII Niedziela ZwykłaXII Niedziela ZwykłaXII Niedziela ZwykłaXII Niedziela Zwykła 

800
  + Władysława Malickiego (r. śm.), Stanisławę Malicką z int. Kubickich 

1000
 + Antoninę Wieczorek (r. śm.), Józefa Wieczorka, Magdalenę Woźniak, Krzysztofa 

Krąża z int. rodziny 

1200
 + Edwarda Kasperka (r. śm.) z int. rodziców i siostry z rodziną 

1600
 + Franciszka Kołka (r. śm.) z int. Kołkowej 
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XI Niedziela Zwykła 
14 czerwca 2009 r.  

Nr 29 
Rok Kapłański 

19 czerwca, w czasie Nieszporów uroczystości 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, Benedykt 
XVI zainauguruje Rok Kapłański. Jego tematem  
będą słowa: „Wierność Chrystusa, wierność ka-
płana”. Ojciec Święty pragnie przypomnieć ka-
płanom o ich powołaniu, obowiązkach i zaanga-
żowaniu. Rok będzie związany ze 150. rocznicą 
śmierci patrona proboszczów, św. Jana Marii 
Vianeya, którego Papież ma ogłosić patronem 
wszystkich kapłanów świata. Z tej okazji do 
Rzymu zostaną przywiezione relikwie św. Jana 
Marii Vianeya. Na zakończenie uroczystości od-
będzie się planowane na 19 czerwca 2010 r. 
Światowe Spotkanie Kapłańskie na placu św. 
Piotra.                                                   /za: KAI/ 

 

Żniwo wprawdzie 
wielkie,  

ale robotników mało 

Komentarz… 
 

Radosna nowina. Ziarno głęboko ukryte rozwija 
się i dojrzewa. Ile jest dobra niedostrzeganego w 
świecie… W każdym z nas jest tajemnicze ziar-
no, Boża drzazga, światło, które świeci, które – 
niezależnie od nas – coś w nas czyni. Trzeba 
dostrzec działanie Boga w nas, lecz nie podpa-
trywać, nie dziwić się. Łaska Boża jest w nas 
niezależnie od nas. Gdyby człowiek sobie to 
uświadomił, byłby w życiu spokojny. Żniwo Pana 
jest wielkie. Coś więc już się urodziło, dojrzało, 
stało się złote w słońcu. Istnieje, chociaż tak ma-
ło robotników.                     /ks. Jan Twardowski/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Ez 17,22-24    /     2Kor 5,6-10     Ewangelia:    Mk 4,26-34 
„Mówił dalej: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. 
Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia 
sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie.  
A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo». Mówił 
jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? 
Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich 
nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie ga-
łęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach 
głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osob-
no zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.” 
 
 

 
 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Annę Dale-

szak z Kowali która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 15 czerwca – Dzień Wiatru 



A w parafii… 
▪ Trwamy w Oktawie Bożego Ciała. Jeszcze raz przypomnijmy sobie te piękne chwile, gdy 
Pan Jezus w Hostii "wyszedł", na nasz ulice. Jemu chwała za wszystkich ludzi, którzy  
uświetnili tę uroczystość. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.  
▪ Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę p. Franciszki Nowak, za uszycie 9 komeż.  
▪ Z inspiracji ks. Rafała Nowińskiego powstał pielgrzymkowy proporzec naszej parafii. Ufun-
dowała go Redakcja „Sanctusa”. Jesteśmy wdzięczni pani A. Kurdek za prace malarskie, pa-
ni A. Machulskiej za prace krawieckie i panu M. Praszkiewiczowi za prace stolarskie. 
▪ W dniu 19 lipca odbędzie się pielgrzymka do Pacanowa (Sanktuarium Krzyża), Dębowca 
(Sanktuarium Matki Bożej) i Zabawy (Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny). Cena wyjazdu to 
40 zł. Wyjazd o godz. 6:00. Zapisy u p. Ireny Goli (tel. 041 311 71 81) do 5 lipca. 

Bliżej Eucharystii… 
Doksologia końcowa – kończy Modlitwę Eucharystyczną. Jak każda doksologia, stanowi ona 
wysławianie chwały Boga na zakończenie modlitwy. We wszystkich Modlitwach Euchary-
stycznych jej tekst jest taki sam. Znajdujący się obecnie w Mszale tekst jest tekstem bardzo 
tradycyjnym, gdyż znany był już w III w. i znajduje się w kanonie Hipolita Rzymskiego. Brzmi 
on następująco: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszech-
mogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. 
Na tę doksologię zgromadzeni wierni odpowiadają Amen. Tym jednym słowem lud przyjmuje 
jako swoją modlitwę to wszystko, co zostało wypowiedziane podczas modlitwy . 
Obrzędy Komunii – są sposobnością do spełnienia polecenia Jezusa Chrystusa, który doko-
nując po raz pierwszy przeistoczenia chleba w swoje Ciało i wina w swoją Krew, który pod-
czas Ostatniej Wieczerzy powiedział: Bierzcie i jedzcie... pijcie (Mt 26, 26-27). W tej części li-
turgii dokonuje się zjednoczenie i wspólnota z Chrystusem, który mówi: „Kto pożywa moje 
ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim (J 6,56). Na obrzędy Komunii składają się 
następujące części liturgii: 
- modlitwa Pańska poprzedzona wezwaniem do jej odmówienia, 
- embolizm, 
- obrzęd pokoju, 
- łamanie chleba, 
- obrzęd zmieszania postaci eucharystycznych, 
- śpiew Baranku Boży, 
- prywatne przygotowanie kapłana do przyjęcia Komunii św., 
- Komunia św., 
- modlitwa po Komunii. 

I Międzynarodowy Kongres Młodych 
W dniach 6-9.06.2009 odbył się w Kielcach I Międzynarodowy Kongres Młodych „Jan Paweł 
II z młodymi”. Był to czas, kiedy my młodzi mogliśmy po raz kolejny wspominać słowa i czyny 
naszego Wielkiego Rodaka. Ale nie tylko my Polacy, bo przecież uczestnikami Kongresu by-
ła także młodzież włoska, słowacka, węgierska, hiszpańska. Podczas różnorakich konferencji 
i świadectw współpracowników papieża Polaka młodzież jeszcze bardziej poznała Jego ży-
cie, twórczość i pracę. Brała także udział w warsztatach muzycznych, plastycznych, sporto-
wych itp. Bardzo ważnym wydarzeniem było czuwanie przy Krzyżu Światowych Dni Młodzie-
ży w Kaplicy akademickiej, a później w Katedrze. Krzyż ten bowiem podarował młodzieży 
Papież. Z wielu atrakcji, które przygotowali organizatorzy trzeba wymienić mecz Gwardii Pa-
pieskiej z reprezentacją księży (księża pokonali żandarmerię watykańską 2:0). Kongres za-
kończył się na kieleckiej Kadzielni musicalem „Papaboys Forever”, w reżyserii Rafaele Ava-
lone, w którym pokazana została grupa młodych ludzi i ich problemy oraz wpływ papieża na 
ich życie. Po zakończeniu młodzież polska odczytała orędzie do młodzieży świata. Miejmy 
nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie się II Kongres, który przyciągnie wielu młodych z ca-
łego świata.                                                                                                                           /ez/ 

Boży człowiek…  -  św. brat Albert Chmielowski (17 czerwca) 
Adam urodził się w roku 1845, był uczestnikiem powstania 
styczniowego, w którym ciężko ranny stracił nogę. Po uciecz-
ce z niewoli i odbyciu studiów malarskich zrezygnował z roz-
poczętej kariery artystycznej na rzecz posługiwania ubogim 
(obraz „Ecce Homo” jest najbardziej znanym obrazem Świę-
tego). Założył zgromadzenia braci i sióstr posługującym ubo-
gim (abertyni i abertynki). Jako brat - tercjasz franciszkański 
zakładał przytułki dla bezdomnych i tzw. ogrzewalnie we 
Lwowie, Krakowie i innych miastach. Odznaczał się heroiczną 
miłością bliźniego, umiłowaniem ubóstwa i ufnością w Bożą 
opatrzność. Zmarł 25 grudnia 1916 roku. Jan Paweł II beatyfi-
kował go 22 czerwca 1983 r. na Błoniach krakowskich, a ka-
nonizował 12 listopada 1989 r. w Watykanie. Brat Albert kie-
dyś powiedział: „Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla 
wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest 
głodny”. Modlitwa. Królu Niebios, Królu cierniem ukoronowany, ubiczowany, odziany w pur-
purę. Królu Niebios, znieważany i oplwany. Bądź Królem naszym tu i na wieki. Amen. 

Zamyśl się… 
"Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej 
wojna położy kres ludzkości."         /J. Kennedy/ 

Uśmiech… 
Ciocia mówi do Jasia: - Ale jesteś do mnie 
podobny! - Mamo, ciocia mnie straszy! 

Coś dla ducha… 
„Świerszcz polny i moneta” 

Pewien mądry Hindus miał przyjaciela, który mieszkał w Mediolanie. Poznali się w Indiach, 
dokąd Włoch udał się z rodziną na wycieczkę. Hindus był przewodnikiem włoskich turystów  
i pokazał im najbardziej charakterystyczne zakątki swej ojczyzny. Zaprzyjaźniony Mediolań-
czyk wdzięczny za to, zaprosił Hindusa do swego miasta. Hindus długo nie mógł zdecydować 
się na wyjazd, ale w końcu uległ namowom przyjaciela i pewnego pięknego dnia wysiadł na 
lotnisku Malpensa pod Mediolanem. Następnego dnia mieszkaniec Mediolanu i Hindus spa-
cerowali w centrum miasta. Hindus o czekoladowej twarzy, z czarną brodą i w żółtym turbanie 
przyciągał spojrzenia przechodniów. Mediolańczyk był ogromnie dumny z egzotycznego przy-
jaciela. W pewnym momencie, na Placu San Babila, Hindus zatrzymał się i spytał: -Czy sły-
szysz również i ty to, co ja słyszę? Mieszkaniec Mediolanu, trochę zaskoczony, natężył słuch, 
ale przyznał, że słyszy jedynie wielki hałas wywołany ruchem miejskim. -Tu w pobliżu znajdu-
je się śpiewający świerszcz- stwierdził Hindus. -Mylisz się- powiedział mieszkaniec Mediola-
nu. –Ja słyszę jedynie zgiełk miejski. A zresztą tutaj nie ma świerszczy. -Nie mylę się. Słyszę 
śpiew świerszcza-upierał się Hindus i zaczął poszukiwania wśród liści kilku nędznych drze-
wek. Po chwili pokazał przyjacielowi, który sceptycznie obserwował go, małego owada. 
Wspaniały świerszcz niezadowolony, starał się ukryć przed osobami zakłócającymi jego kon-
cert. -Widzisz świerszcza?- spytał Hindus. -Rzeczywiście- przyznał Mediolańczyk.- Wy Hin-
dusi macie słuch bardziej wyostrzony od białych… -Tym razem ty się mylisz- uśmiechnął się 
mądry Hindus.-Zobacz tylko… Hindus wyciągnął z kieszeni monetę i rzucił ją na chodnik. Na-
tychmiast cztery czy pięć osób odwróciło się i spojrzało. -Widziałeś?- spytał Hindus.- Ten pie-
niążek zadźwięczał o wiele słabiej od śpiewu świerszcza. A jednak tylu białych usłyszało go. 
Te krótkie opowiadania, które ci przedstawiam są niczym śpiew świerszcza w mieście. Pra-
gnę poprosić cię, abyś choć przez chwilę zwrócił uwagę na głosy, w które przestaliśmy się już 
wsłuchiwać. Na te głosy i na te śpiewy, które istnieją w nas samych i mówią nam o niebie 
błękitnym i o czystym powietrzu, o snach i biciu serca, o pragnieniu bliskości drugiego czło-
wieka, wspólnego płaczu, uśmiechu, wzajemnego uścisku, o zadziwiającej miłości i dobroci 
Boga, który przyszedł na świat i prosi, byśmy pozwolili Mu, aby zbawił nas.      /Bruno Ferrero/ 

 


