
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 16.06 Dzień Powszedni  
1800 + Henryka Kurdka (8 r. śm.) z int. rodziny  
1900 1) w 25 r. ślubu Iwony i Pawła Burasów o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  
z int. rodziców  
        2) w 2 r. ślubu Eweliny i Łukasza Znój z int. siostry Bożeny, rodzeństwa i rodziców  
Wtorek 17.06 Św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Janinę Kruk (r. śm.) Stanisława Kruka z int. córki Barbary z rodziną  
1900 + Władysława (15 r. śm.) Stanisławę Malicką z int. Kubickich   
Środa 18.06 Dzień Powszedni  
1800  w intencji bierzmowanych 
Czwartek 19.06 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 
800 Msza Św. za parafian  
1000 1) w intencji dzieci w 1 rocznicę Komunii Świętej  
        2) Stanisława Lużyńskiego (11 r. śm.) 
1200 + Karola i Sebastiana Tetelewskich z int. chrzestnych    
1600  + Bolesława Domińczaka (23 r. śm.) z int. córki Barbary    
Piątek 20.06 Dzień Powszedni  
700 + Zygmunta Gila (r. śm.) zam. syn z rodziny  
1800  1)  + Mariannę, Piotra, Mariana Piotrowskich  
         2) + Władysława Dyragę z int. córki Zofii z rodziną 
1900 O dalsze Boże błogosławieństwo w 40 r. ślubu Teresy i Marka Praszkiewicza z int. 
dzieci z rodziną  
Sobota 21.06 św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (wsp. obowiązkowe)  
1500ślub Stępień Sławomir, Baran Olga 
1600 ślub Latkowski Marcin Lachowska Barbara  
1700 ślub Dziewięcki Sebastian, Buras Agnieszka   
1800 + Antoninę Wieczorek (7 r. śm.), Józefa Wieczorka, Magdalenę Woźniak, Krystynę, 
Krzysztofa Krąż z int. rodziny   
Niedziela  22.06 XXII Niedziela Zwykła  
800 + Władysława, Marię Frankowiczów, Jana, Marię, Stefana Domagałów  
1000  + Stefanię, Jana, Czesława Skarbków z int. córki  
1200 +  Elżbietę i Mariana Bosia z int. znajomych  
1600 Msza Święta za parafię   
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  
Wj 34,4b–6.8–9 / 2 Kor 13,11–13    
Ewangelia: J 3,16–18 
Jezus powiedział do Nikodema: 
„Tak Bóg umiłował świat, że Sy-
na swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wiecz-
ne. Albowiem Bóg nie posłał 
swego Syna na świat po to, aby 
świat potępił, ale po to, by świat 
został przez Niego zbawiony. Kto 
wierzy w Niego, nie podlega po-
tępieniu; a kto nie wierzy, już zo-
stał potępiony, bo nie uwierzył w 
imię Jednorodzonego Syna Bo-
żego”. 
Komentarz… 
Chociaż jest tak prosty, że 
nawet dziecko potrafi Go przy-
jąć, to jednak jest tak trudny, 
że nawet największe umysły 
są wobec Niego bezradne. 
Chociaż jest tak blisko, że  
w każdej chwili możesz się  
z Nim złączyć modlitwą, jest 
równocześnie tak daleki, jakby 
Go od nas dzieliły światy. 
Chociaż jest tak miłosierny, że 
nawet największy grzesznik 
może i Niego znaleźć przeba-
czenie, jest zarazem tak spra-
wiedliwy, że nawet największy 
święty nie może mieć pewno-
ści swojego zbawienia. Cho-
ciaż narodził się, żył i umarł 
jak człowiek, pozostanie zaw-

sze dla nas tajemnicą; pozostanie zawsze nietknięty, nieosiągalny, niepojęty – bo 
dzieli nas od Niego szczelina Jego nieskończoności.                          /ks. M. Maliński/ 
 

Święty, Święty, Święty! 
 

Ekstra… 
× 16.06 –  Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego 
× 20.06 – Światowy Dzień Uchodźcy 
 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę w naszej parafii odbyła się zbiórka na ofiary powodzi na Bałkanach. Do 
puszek zostało zebrane 450 zł. Bóg zapłać. 
▪ 12 czerwca 5-cio osobowa delegacja z naszej parafii, na czele z proboszczem ks. Józefem 
Knapem, odebrała w Krakowie od Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny relikwie pierwszego stopnia bł. Matki Zofii Czeskiej z Maciejowskich. Siostra postula-
tor ofiarowała także foldery, obrazki, książki i obraz założycielki prezentek. 
Błogosławiono Zofio Czeska módl się za nami! 
▪ W dniach 17-19 czerwca będziemy świętowali w naszej parafii Triduum 
ku czci św. brata Alberta. We wtorek 17 czerwca przypada wspomnienie 
liturgiczne tego świętego. Zapraszamy na mszę św. o godz. 18.00 pod-
czas, której odbędzie się ucałowanie relikwii. W środę 18 czerwca pod-
czas mszy świętej o godz. 18.00 opat Edward Stradomski dokona uroczy-
stego wprowadzenia relikwii do naszego kościoła. Podczas tej eucharystii 
zostaną również poświęcone chlebki, przypominające czyny miłosierdzia, 
z których zasłynął brat Albert. 19 czerwca po każdej z mszy świętych, bę-
dzie można zabrać ze sobą ten mały chlebek. Obok koszy z pieczywem 
będzie znajdowała się skarbona na ofiary, które zostaną przeznaczone na 
pomoc materialną jednej z potrzebujących rodzin z naszej parafii. Niech 
będzie to sposób parafialnego dziękczynienia za przybycie tego świętego 
patrona do Brzezin. Chlebki otrzymają także bierzmowani i dzieci przeży-
wające rocznicę I Komunii Świętej. „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”. 
▪ W poniedziałek od godz. 17.00 zachęcamy do skorzystania z sakramen-
tu spowiedzi młodzież przygotowującą się do bierzmowania oraz świadków i rodziców, a we 
wtorek od godz. 17.00 – dzieci przeżywające rocznicę pierwszej Komunii Świętej oraz rodzi-
ców i chrzestnych. 
▪ W środę o godz. 18.00 w naszej parafii opat Edward Stradomski udzieli młodzieży sakra-
mentu bierzmowania. 
▪ W czwartek przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Uroczysta pro-
cesja zostanie odprawiona po mszy świętej o godz. 10.00.  
▪ Za tydzień w niedzielę odbędzie się poświęcenie pól na Podwolu, połączone z mszą świętą 
przy kapliczce o godz. 17.00 . 
▪ Zapraszamy do udziału w pielgrzymce parafialnej do Niepokalanowa dnia 25 czerwca. 
Zgłoszenia w zakrystii do 19 czerwca włącznie. 
▪ Zachęcamy do udziału w spotkaniu młodych w Wiślicy, które odbędzie się 21 czerwca. 

Z Watykańskiej Ziemi…   
Franciszek przypomniał, że bojaźń Boża jest darem Ducha Świętego, który nam przypomina, 
jak bardzo jesteśmy mali wobec Boga i Jego miłości oraz, że naszym dobrem jest pokorne, 
naznaczone szacunkiem i ufnością powierzenie się w Jego ręce. Podkreślił, że jeśli Duch 
Święty zamieszkuje w naszym sercu, to wlewa w nas pocieszenie i pokój oraz sprawia, że 
czujemy się takimi, jakimi jesteśmy, to znaczy maluczkimi. „Przyjmujemy postawę, którą Pan 
Jezus tak bardzo zaleca nam w Ewangelii - człowieka pokładającego wszystkie swoje troski  
i oczekiwania w Bogu, czującego się otoczonym i wspieranym Jego serdecznością i opieką, 
tak właśnie, jak dziecko przez swojego tatusia!" - mówił papież, wskazując na różne formy 
bojaźni Bożej takie jak posłuszeństwo, wdzięczność i uwielbienie. Franciszek zaznaczył, że 
bojaźń Boża udoskonala naszą wrażliwość i pomaga nam rozpoznać, że jesteśmy dziećmi 
kochanymi bez miary. "Jednocześnie umacnia nasze zaufanie i naszą wiarę, ponieważ po-
zwala nam dostrzec, że nasze życie jest w rękach Boga. Bez tego światła i tego wsparcia by-
libyśmy nieuchronnie skłonni do popadania w lęk i przygnębienie" 

Boży człowiek…  -  bł. Florida Cevoli (16 czerwca) 
Lukrecja Helena Cevoli urodziła się 11 
listopada 1685 r. w Pizie (Włochy)  
w rodzinie hrabiowskiej. Naukę podjęła 
w szkole w rodzinnym mieście. W wie-
ku 18 lat wstąpiła w Citta di Castello do 
klarysek-kapucynek. Otrzymała wów-
czas imię Floryda. Jej mistrzynią  
w czasie nowicjatu była św. Weronika 
Giuliani (+ 1727). W zakonie Floryda 
doświadczyła wyjątkowych przeżyć mi-
stycznych. Pracowała w kuchni i infir-
merii, pełniąc proste obowiązki. Z cza-
sem została asystentką św. Weroniki,  
a po jej śmierci w 1727 r. wybrano ją 
ksienią. Urząd ten pełniła do śmierci. 
Pozostawiła też liczne poruszające pi-
sma, w których przekazała opis swoich 
przeżyć duchowych. W klasztorze i po-
za nim była poszukiwaną doradczynią  
i przewodniczką w sprawach ducho-
wych. Gdy w 1758 r. w mieście wybu-
chły zamieszki po śmierci papieża Be-
nedykta XIV, poproszono ją o inter-
wencję. Zmarła 12 czerwca 1767 r.  
w Citta di Castello i została pochowana 
w kościele klasztornym. Po dziś dzień 
istnieje tam jej bardzo silny kult. 16 maja 1993 r. została ogłoszona błogosławioną. Modlitwa. 
Panie przez wstawiennictwo bł. Floridy prosimy Cię okaż nam swoje miłosierdzie i pomagaj 
nam trwać w naszym powołaniu. Amen. 
Zamyśl się… 
„Nie ma takiego cierpienia ciała, które nie mo-
głoby być wykorzystane przez duszę.” /Anonim/ 

Tu es Petrus… 
65. Sabinian (13.IX.604-22.II.606) Przed 
wyborem był legatem papieża w Bizan-
cjum. Na papieża został wybrany 13 grud-
nia 604. O jego pontyfikacie mało wiado-
mo. Według tradycji miał głodującym 
mieszkańcom Rzymu sprzedawać zboże 
po paskarskich cenach. 

Uśmiech… 
Dwóch Szkotów spotyka się w Edynburgu. - Czy 
możesz pożyczyć mi funta? - Och niestety, nie 
mam przy sobie pieniędzy. - A w domu? - Dzię-
kuję, wszyscy zdrowi. 
Coś dla ducha… 

„O dziesięciu chłopach” 
Dziesięciu chłopów wybrało się kiedyś, aby wspólnie obejrzeć swoje pola. Gdy zaskoczyła ich 
burza z piorunami, uciekli do zrujnowanej świątyni. Ale gromy i pioruny nie ustawały: błyska-
wice przeszywały niebo, ziemia dudniła, mury drżały, a chłopi trzęśli portkami. W tym wielkim 
strachu doszli do przekonania, że wśród nich musi być jakiś wielki grzesznik, którego chce 
zabić piorun.  Aby więc dowiedzieć się, komu jest pisana śmierć, postanowili przeprowadzić 
pewien test. Mianowicie przed drzwiami wysunęli swoje słomiane kapelusze, a wcześniej 
ustalili, że ten, którego kapelusz wiatr najszybciej zabierze, ma natychmiast opuścić to miej-
sce i wystawić się na pastwę piorunów. Ledwo jednak ten nieszczęśnik został siłą wypchnięty 
ze świętych murów, z hukiem uderzył w nie piorun i wszyscy pozostali ponieśli śmierć na 
miejscu.                                                                                               /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


