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Poniedziałek 25.05 Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (święto)  
700 + Tomasza, Adama, Marię, Mariana Kubickich, Edwarda Władyszewskiego z int. ro-
dziny   
1200 + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Stanisława, Jana Węgrzynów, Władysławę, 
Mariana Tulów i Mariannę, Józefa Rabiejów  
1800 + Mariannę Kruk z okazji Dnia Matki  
1900 + Marię Więcek z int. dzieci z rodzinami   
Wtorek 26.05 Św. Filipa Nereusza, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Stefanię, Jana, Anielę Kruk, Stanisławę, Józefa Korbanów  
1900 + Edwarda Machulskiego (7 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
Środa 27.05 Dzień Powszedni  
1800  1) + Magdalenę i Jana Kowalskich z int. córki  
        2) O Boże bł. i dary Ducha Świętego dla ks. Dariusza Węgrzyna  
1900 1) + Cecylię i Henryka Kmiecika   
       2) + Helenę, Jana, Józefa, Mieczysława Raczyńskich 
Czwartek 28.05 Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto) 
1800 1) + Stanisława, Antoniego, Magdalenę Kaczor, Mariannę, Henryka Młynarczyków, 
Genowefę, Zdzisława Kuta, Kazimierę Stokowiec, Annę Remling z int. rodziny  
       2) + Mieczysława, Sławomira i zm. Z rodzin Brzozów i Głogowskich z int. rodziny 
1900 + Helenę Nowak zam. dzieci  
Piątek 29.05 Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy (wsp. obowiązkowe)  
700 + Franciszkę Lech od uczestników pogrzebu  
1800 W 1 rocznicę urodzin Zofii i w 5 rocznicę urodzin Alicji z int. babć i dziadków   
1900 + Magdalenę Woźniak z int. rodziców   
Sobota 30.05 Dzień Powszedni  
1400 I Komunia Święta  
1800  + Irenę Kij z int. rodziny   
1900 + Hannę Papalino   
Niedziela  31.05 Uroczystość Najświętszej Trójcy  
800 + Sebastiana Tetelewskiego (urodzinowa) 
1000 + Ryszarda Stokowca (5 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1200 + Zygmunta Woźniaka z int. żony z dziećmi  
1400  Msza Święta w kaplicy w Nidzie 
1600 + Msza Święta za parafię  
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08 84930004 0070 0205 4104 0001 
 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 
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Zesłanie Ducha Świętego 
24 maja 2015 r. Nr 25 (339) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Dz 2, 1-11   
                  1 Kor 12, 3b-7. 12-13 
Ewangelia: J 20, 19-23 
Wieczorem w dniu zmartwych-
wstania, tam gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były zamknięte 
z obawy przed Żydami. Przy-
szedł Jezus, stanął pośrodku  
i rzekł do nich: «Pokój wam!»  
A to powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie ujrzawszy Pana.  
A Jezus znowu rzekł do nich: 
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam». 
Po tych słowach tchnął na nich  
i powiedział im: «Weźmijcie Du-
cha Świętego. Którym odpuści-
cie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im za-
trzymane». 
Kazanie espresso… 
„Jest takie powiedzenie, że na 
głodnych, niewyspanych i zanie-
dbanych Duch Święty nie >>sia-
da<<.  
Ci, którzy otrzymali dary Ducha 
Świętego, nie byli ludźmi przy-

padkowymi, ale uczniami Jezusa. 
>>Wszyscy urodziliśmy się wśród błota, ale tylko niektórzy spoglądają ku gwiazdom<< - pi-
sał Oscar Wilde.”                                                                                                /ks. E. Burzyk/ 

Święta Miriam Arabko  
od Jezusa Ukrzyżowanego 

Duchem Świętym natchniona 
proś Boga Ojca za nami! 

 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Edwarda Wie-
czorka z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, jutro Matki Kościoła.  
▪  Bł. Wincenty Kadłubek był patronem kolejnego spotkania "Herbata z aureolą", które odby-
ło się w brzezińskiej świetlicy 19 maja 2015 roku. Temat przewodni dyskusji stanowiła poko-
ra, która w życiu tego cysterskiego mnicha podyktowała mu wiele ważnych decyzji. Gościem 
specjalnym był o. Jakub Zawadzki z Jędrzejowa. Na koniec, licznie zebranych młodych, reli-
kwiami bł. Wincentego pobłogosławił ks. proboszcz Józef Knap. Spotkanie zostało przygo-
towane przez Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA i odbyło się w ramach przygotowań do 
Światowych Dni Młodzieży. 
▪ „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” – te słowa św. Jana 
Pawła II są mottem konkursu dedykowanego Jego osobie. VII edycja odbyła się w brzeziń-
skiej szkole dnia 19 maja 2015 roku. Zgromadziła reprezentacje 17 szkół z województwa 
świętokrzyskiego. Wydarzenie rozpoczęła modlitwa poprowadzona przez ks. Rafała Nowiń-
skiego. W pięciu przygotowanych konkurencjach 3-osobowe zespoły wykazały się dużą 
wiedzą na temat papieża Jana Pawła II. Jury pracowało intensywnie, by wyłonić zwycięzcę. 
Miejsca na podium zajęły I - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie, II – Ze-
spół Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach, III – Zespół Szkół im. Ks. Piotra Ściegiennego  
w Bilczy. Na zwycięzców i pozostałych uczestników czekały nagrody ufundowane przez 
sponsorów, m.in. Pismo Parafialne SANCTUS. W ramach konkursu odbyła się również spe-
cjalnie na ten dzień przygotowana cześć artystyczna, w której wzięli udział uczniowie i ab-
solwenci brzezińskiej szkoły. Za przygotowanie imprezy odpowiadała nauczycielka Beata 
Łabęcka.  
▪ Dziś po każdej mszy świętej odbywa się ucałowanie relikwii św. Miriam od Jezusa Ukrzy-
żowanego Bauoardy „Małej Arabki”, które zostały wczoraj uroczyście wprowadzone do na-
szej parafii. 
▪ 29 maja w Dębskiej Woli odbędzie czuwanie młodzieży „Wieczór z Emmanuelem”.  
▪ W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii 
Św., w środę o 16.00 spowiedź dla dzieci, rodziców i chrzestnych, w czwartek o 16.00 
sprzątanie kościoła przed I Komunią Świętą. Pamiętajmy w modlitwie o dzieciach, które  
w najbliższą sobotę przystąpią po raz pierwszy do Sakramentu Eucharystii. 
▪ W niedzielę o godz. 14.00 poświęcenie pól w Nidzie. 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola serdecznie zaprasza na VII Festyn Rodzinny, 
który odbędzie się dziś w godz. 15.00-19.00 na boisku obok Świetlicy Wiejskiej  
w Brzezinach. Organizatorzy zapewniają liczne atrakcje: występy artystyczne, konkursy  
z nagrodami, III Turniej Sołtysów, urządzenia do zabawy dla dzieci itp. 
Znalezione… 
– Przypomnijmy, co kształtowało Europę? – Budowała ją filozofia ateńska, rzymskie prawo  
i wiara w Chrystusa, który przyszedł jako Syn Boży, poniósł śmierć krzyżową, aby odkupić 
człowieka, i zmartwychwstał. Dobrą Nowinę, że Jezus żyje, apostołowie przynieśli do Rzy-
mu. Tak rozpoczęli ewangelizowanie Europy i tworzenie nowej kultury. – Na jakie obszary 
wpływała wiara? – Powstające w okresie średniowiecza zgromadzenia zakonne oddziaływa-
ły prawie na każdą dziedzinę życia. Z tego okresu mamy wiele świątyń, budzących do dziś 
podziw. Ponadto Kościół, dbając o wykształcenie elit, inspirował do tworzenia uniwersyte-
tów, na których wykładano teologię, filozofię, prawo i inne nauki. Chrześcijaństwo uwrażli-
wiało też na potrzeby najbardziej potrzebujących i zachęcało do dobroczynności. Dzięki te-
mu powstawały szpitale, sierocińce i domy opieki. Wiara przenikała także kulturę. Arcydzieła 
malarstwa, literatury, muzyki były inspirowane wiarą. Mimo że w 1054 roku chrześcijaństwo 
podzieliło się na zachodnie i wschodnie, a później było szarpane wystąpieniami Marcina Lu-
tra i Jana Kalwina oraz oderwaniem Anglii od Stolicy Apostolskiej, to jednak wiara nadal 
przenikała różne aspekty życia ludzkiego.  

/frag. rozmowy z ks. Bp Marianem Florczykiem/ 
 

 

 

Boży człowiek… - św. German (28 maja) 
German urodził się w 496 r. koło Autun we 
Francji. Po studiach w Avallon podjął życie 
pustelnika. Około 540 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Na życzenie biskupa Autun 
przeprowadził reformę tamtejszego klasztoru 
św. Symforiana. W 556 r. został mianowany 
biskupem Paryża. Na terenie diecezji podjął 
działalność charytatywną i reformatorską. 
Założył opactwo Świętego Krzyża i św. Win-
centego z Saragossy. Zmarł 28 maja 576 r. 
w Paryżu. Pochowano go w ufundowanym 
przez niego opactwie, które w VIII w. zostało 
nazwane Saint-Germain-des-Prés. Taką 

samą nazwę przyjęła dzielnica Paryża, która z czasem wyrosła wokół klasztoru. Św. Ger-
man jest patronem więźniów i muzyków. Wzywany w obronie przed ogniem i gorączką. W 
ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutem jest: paliusz, pastorał, mi-
tra, łańcuchy, chory chłopiec, płonący dom. Modlitwa. Święty Germanie módl się za nami! 
Tu es Petrus... 
111. Formosus (6.X.891-4.IV.896) 6 października 891 został wybrany na papieża. Hrabio-
wie Spoleto, których obdarzył tytułem książęcym, wkrótce zdobyli tak wielkie wpływy poli-
tyczne, że papież zmuszony był zwrócić się o pomoc do króla Arnulfa z Karyntii. Po zajęciu 
przez niego Rzymu papież namaścił go na cesarza (896). Następca Formozusa, Stefan VI 
w styczniu 897 polecił wyjąć jego zwłoki z grobu, i wrzucić do Tybru. Później odszukano je 
jednak i uroczyście pochowano u Świętego Piotra. Ten synod zwykło się nazywać „synodem 
trupim”. Papież Teodor II już w tym samym roku unieważnił uchwały tego synodu. 
Uśmiech… 
Amerykański narzeczony mojej koleżanki, na zakupach w Casto-
ramie, na widok betoniarki: - Dlaczego wy macie w Polsce takie 
dziwne grille? 

Zamyśl się… 
„Najbliżsi to nie zawsze 
rodzina, niejedna matka 
dziecko zostawiła, nie-
jeden brat bratu nóż 
wbijał a wtedy ludzka 
przyjaźń życie ocaliła”                                                     
            /Ignacy Ereński/ 

Extra… 
× 25.05 - Światowy Dzień Mleka 
× 26.05 - Dzień Matki 
× 31.05 - Dzień Bociana Białego 

Życzenia 
Na życie składa się wiele dni, wiele spośród nich jest radosnych, czasem zdarzają się te 
które sprawiają przykrość i smutek. Ale wszystkie razem są całością za które nie sposób 
podziękować Mamie. Z okazji dnia Mamy nasza Redakcja pragnie złożyć wszystkim Ma-
mom życzenia błogosławieństwa Bożego i wiele radości i sukcesów swoich jak i waszych 
dzieci. Szczęść Boże Mamom w naszej parafii każdego dnia… 
Coś dla ducha… 

„Z życia św. Miriam”  
Gdy Miriam ukończyła trzynaście lat pewien muzułmanin pociął jej gardło za to, że nie 
chciała przejść na islam. Mogłoby się wydawać, że zginęła, ale Bóg chciał inaczej. Ocknęła 
się w nieznanej grocie, ale nie była tam sama. Towarzyszyła jej ubrana w błękitną suknię 
kobieta. Przez długie cztery tygodnie, opiekowała się ranną Miriam: karmiła, pielęgnowała  
i udzielała rad oraz wskazówek. Młoda kobieta w błękitnej sukni, odkryła jej przyszłość za-
konną i to, że w przyszłości będzie bardzo cierpiała. Po czym zaprowadziła ją do kościoła 
św. Katarzyny w Aleksandrii. Tam Mariam przystąpiła do spowiedzi. Dziewczyna była prze-
konana, że opiekującą się nią kobietą była Matka Boża. 

 

 
 


