
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 01.06 św. Justyna, męczennika (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) W 30 r ślubu Teresy i Mieczysława Korbanów, Elżbiety i Marka Oszczypałów  
        2) O Boże błogosławieństwo dla Księdza Kanonika Józefa Knapa z okazji 30 roczni-
cy święceń kapłańskich z int. Parafian 
1900 1) + Kazimierę Prokop (2 r. śm.)  
        2) + Franciszkę Lach z int. córki Marii z rodziną  
Wtorek 02.06 Dzień Powszedni 
1800 1) + Bolesława Kowalskiego, Annę i Franciszka Kowalskich z int. Kowalskiej  
        2) W 10 r. ur. Bartosza Machulskiego o Boże bł. z int. rodziców  
1900 1) + Krystynę Kuta i zm. z rodziny Kutów   
        2) + Franciszkę Wierzbicką od uczestników pogrzebu 
Środa 03.06 św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy (wsp. obowiązkowe) 
700 Dziękczynna w 18 r. ur. Mariusza Kołbusa z prośbą o Boże bł. z int. rodziców 
1800 + Leszka Kurtka, Bogusława, Genowefę, Stanisława Zawadzkich z int. rodziny 
1900 + Pawła Rejmenta (23 r. śm)   
Czwartek 04.06 Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Uroczystość)  
800 + Leszka Engela (imienin) z int. rodziny 
1000 Msza Święta za parafię   
1200  + Mariannę Brzozę  
1600 + Zofię, Marię, Józefa, Czesława, Henryka, Mariana, Krystynę Słowińskich, Jadwigę 
Kałużę z int. Wandy Dyragi  
Piątek 05.06 św. Bonifacego, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe)  
1800  + Mariannę i zm. z rodziny Słowików, Adama i Józefa Młynarczyka  
1900 + Ludwika, Anielę, Jerzego Władyszewskich i Stanisława Znoja 
Sobota 06.06 Dzień Powszedni  
1600 ślub Łukasz Ciach i Mariola Znój   
1800 + Tomasza Kubickiego, Edwarda Władyszewskiego, Mariana Piotrowskiego  
z int. rodziny  
Niedziela  07.06 X Niedziela Zwykła 
800 Msza Święta za parafię  
1000 + Mariana, Mariannę, Piotra Piotrowskich  
1200 + Bartosza Dziewięckiego  
1600 + Edwarda Kołbusa (11 r. śm.) z int. żony Anny 
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Uroczystość Najświętszej Trójcy 
31 maja 2015 r. Nr 26 (340) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Pwt 4, 32-34. 39-
40 / Rz 8, 14-17 
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 Jednak wątpili. 
Wtedy Jezus zbliżył się do 
nich i przemówił tymi słowa-
mi: «Dana Mi jest wszelka 
władza w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie 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». 
Kazanie espresso… 
„Marcin Luter twierdził, że 
gdy zaczniemy zgłębiać 
Trójcę Świętą za pomocą 
ludzkiej logiki, to przesta-
niemy w nią wierzyć. 
Ludzkie dociekania na temat 
tej najgłębszej tajemnicy 
wiary, także wybitnych teo-
logów i filozofów, nigdy nie 
oddają jej istoty. 

Jerzy Nowosielski przypomina, że tajemnica Trójcy Świętej jest niewyczerpana, ponieważ 
to rzeczywistość nadprzyrodzona.”                                                                    /ks. E. Burzyk/ 

 

Święty Bóg w Trzech Osobach 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 01.06 - Dzień Dziecka 
× 03.06 - Dzień Dobrej Oceny 
× 04.06 - Dzień Wolności i Praw Obywatelskich 
× 06.06 - Światowy Dzień Pocałunku 
 



A w parafii… 
▪ Dnia 23 maja 2015 roku w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w czasie, kiedy 
cały Kościół szczególnie prosił o przyjście Trzeciej Osoby Boskiej, w parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Brzezinach 40 młodych osób otrzymało sakrament bierzmowania. Udzielił go 
Biskup Kielecki Jan Piotrowski, który pierwszy raz oficjalnie gościł w brzezińskim kościele. 
Pasterz naszej diecezji prosił o dary Ducha Świętego dla bierzmowanych. Do modlitwy w in-
tencji tych, którzy dojrzewają w wierze, dołączyli licznie zebrani wierni. Sobotnia uroczystość 
rozpoczęła się od wprowadzenia do kościoła relikwii św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego 
zwanej „Małą Arabką”, która tydzień wcześniej została kanonizowana w Rzymie przez Ojca 
Świętego Franciszka. Jej krótkie życie pełne było nadzwyczajnych wydarzeń: stygmaty, le-
witacje, wizje. Jednak jak sama powiedziała: „Dzisiaj świętość to nie jest modlitwa, ani wi-
dzenia czy objawienia, ani umiejętność wysławiania się, ani włosiennica, ani pokuty; to po-
kora.” Tej pokory święta Miriam uczy poprzez wszystkie swoje decyzje i słowa. Ta wyjątko-
wa mniszka karmelitańska trafiła do Brzezin dzięki o. Krzysztofowi Górskiemu z Krakowa. 
Ucałowanie relikwii odbyło się w niedzielę na wszystkich mszach świętych. 
▪ W czwartek przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Zachęcamy do 
uczestnictwa w procesji po mszy świętej o godz. 10.00. Prosimy, jak co roku o przygotowa-
nie czterech ołtarzy oraz o niesienie sztandarów, chorągwi, feretronów i różańca. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek księża 
udadzą się z komunią do chorych od godz. 9.00. Zachęcamy do zapoznania się z nabożeń-
stwem pierwszych sobót – szczegóły w dodatku. 
▪ W piątek w Dębskiej Woli odbył się „Wieczór z Emmanuelem”, w którym wzięli udział 
przedstawiciele młodzieży z naszej parafii. 
▪ W najbliższą niedzielę o godz. 15.00 odbędzie się poświęcenie pól przy kapliczce na 
Podwolu. 
▪ Składamy serdeczne podziękowania za sprzątanie przy kościele w czwartek. 
▪ Miesiąc czerwiec jest szczególnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Przez 
cały czerwiec nabożeństwo czerwcowe na tygodniu po mszy św. o godz. 18.00, a w niedzie-
lę po mszy św. o godz. 16.00. Zapraszamy. O Jezu uczyń serce me według Serca Twego! 
▪ Wczoraj w naszej parafii dzieci przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa Eucharystycznego. 
Obecnie przeżywają Biały Tydzień. Zapraszamy ich codziennie do kościoła na mszę świętą 
o godz. 18.00. W poniedziałek dzieci otrzymają obrazki pamiątkowe, we wtorek - dzień mi-
syjny z ofiarą, w środę - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (dzieci przychodzą ze świe-
cami), w czwartek uczestnictwo w mszy św. o godz. 10.00 (dzieci przychodzą z kwiatkami 
do sypania), w piątek otrzymają książeczki na 9 pierwszych piątków miesiąca, a w sobotę 
zapraszamy na przyjęcie komunii świętej z całą rodziną.  
▪ W tym tygodniu minęła 30 rocznica święceń kapłańskich księdza proboszcza Józefa Kna-
pa. Jutro o godz. 18.00 zostanie odprawiona msza święta w Jego intencji, na którą serdecz-
nie zapraszamy. Życzymy Pasterzowi naszej Parafii, by dar kapłaństwa, który otrzymał do-
prowadził Go do nieba i by dotarł tam razem ze swoimi parafianami. Wszystkiego najlep-
szego Księże Proboszczu! 
Z życia wsi… 
Niedzielne popołudnie 24 maja 2015 roku w Brzezinach pomimo zachmurzonego nieba było 
pełne radości i uśmiechu. Kolejny raz Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zorgani-
zowało Festyn Rodzinny na pl. Ks. Augusta Żołątkowskiego. Na scenie festynowej wiele się 
działo. Występowali uczniowie z Brzezin, przedszkolacy z Akademii Przedszkolaka, repre-
zentacja Szkoły Tańca Dance Design i inni. Programowi artystycznemu towarzyszyły kon-
kursy z nagrodami. Brali w nich udział szczególnie rodzice z dziećmi. Tradycją wiosennej 
imprezy w Brzezinach stał się Turniej Sołtysów o Puchar Wójta Gminy Morawica. W trzeciej 
edycji czterech sołtysów musiało wykazać się celnością do tarczy, umiejętnością pompowa-
nia balonów czy prędkością w szukaniu... jaj w stogu siana. Każdy z przybyłych na Festyn 
Rodzinny mógł skorzystać także z innych atrakcji towarzyszących.                /brzeziny.org.pl/ 

 

 

Boży człowiek… - bł. Julianna z Mont Cornillon (2 czerwca) 
Pewne dawne Martyrologium stwierdza, że Marceli był ka-
płanem, Piotr miał święcenia mniejsze - egzorcysty. Ponieśli 
śmierć w Rzymie podczas prześladowań za czasów Diokle-
cjana. Według św. Damazego, papieża - który w napisanym 
epitafium stwierdza, że dzięki nim został chrześcijaninem - 
kazano im wykopać grób, potem ścięto i wrzucono do grobu. 
Jako datę ich śmierci Martyrologium podaje 2 czerwca - w III 
lub IV w. Ich ciała odnalazła św. Lucyla i pochowała ze 
czcią. Obaj męczennicy zażywali tak wielkiej czci, że cesarz 
Konstantyn I Wielki wystawił na ich grobie przy Via Labicana 
bazylikę. W tejże bazylice urządził również dla swojej matki, 
św. Heleny, okazałe mauzoleum. Papież Wigiliusz imiona 
obu rzymskich męczenników umieścił w Kanonie Rzymskim 
- obecnie Pierwszej Modlitwie Eucharystycznej. Synod 
rzymski z roku 595 wspomina, że obaj męczennicy posiadali 
w Rzymie jeszcze jeden kościół pod swoim wezwaniem. Ist-
nieją w Rzymie również katakumby świętych Marcelina i Pio-
tra. W jednej z krypt tych katakumb znajduje się nawet fresk, 

przedstawiający obu męczenników wraz ze św. Gorgoniuszem i ze św. Tyburcjuszem obok 
Chrystusa, stojącego pośrodku w postaci baranka. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo 
świętych męczenników prosimy Cię o odwagę w mężnym wyznawaniu naszej wiary. 
Tu es Petrus... 
112. Bonifacy VI (IV.896)  Wybrany został na papieża 11 kwietnia 896. Ze względu na nie-
godny tryb życia został uprzednio przez Jana VIII suspendowany. Niektórzy uważali ów wy-
bór, wymuszony przez uzbrojony lud rzymski, za nieważny; mimo to zalicza się Bonifacego 
w poczet papieży. Zmarł on już w dwa tygodnie po wyborze, 26 kwietnia 896; być może zo-
stał otruty w wyniku spisku. 
Zamyśl się… 
„Krytykuj przyjaciela w cztery oczy, a chwal przy 
świadkach.”                             /Leonardo da Vinci/ 

Intencja różańcowa na czerwiec 
ogólna: Aby migranci i uchodźcy spoty-
kali się z dobrym przyjęciem i byli trak-
towani z szacunkiem w krajach, do któ-
rych przybywają. 
ewangelizacyjna: Aby osobiste spotka-
nie z Jezusem wzbudzało w wielu mło-
dych ludziach pra-gnienie ofiarowania 
Mu własnej egzystencji w kapłaństwie 
lub w życiu konsekrowanym. 

Uśmiech… 
Na niedzielnej Mszy proboszcz udzielał chrztu 
dzidziusiowi, który darł się jak utrapiony przez ca-
łą Eucharystię. Na końcu Mszy proboszcz podzię-
kował dzidziusiowi za 'czynny udział we Mszy 
świętej'. 
Coś dla ducha… 

„O kazaniu i pastuchu” 
Nowy proboszcz chciał porządnie nawrócić parafię, więc zaczął swe pasterzowanie od misji. 
Przygotował się solidnie, zrobił reklamę i jakieś było jego zdziwienie, gdy na naukę zjawił się 
tylko jeden pastuch. Kaznodzieja był w kłopocie, co robić: głosić, nie głosić. Z tych wątpliwo-
ści zwierzył się pastuchowi. A ten mu taką dał radę: - Ja tam na tym się nie znam, bo ja tyl-
ko zwykły pastuch. Ale jeżeli zabrałbym się do karmienia bydła i przyszłaby tylko jedna kro-
wa, byłbym skończonym idiotą, gdybym właśnie tej krowy nie nakarmił. Ksiądz zrozumiał 
przypowieść i zabrał się do wygłoszenia przygotowanego kazania. Mówił i mówił: przeszło 
godzinę. Gdy skończył, podszedł do słuchacza i zapytał, jak mu się podobało owo wystą-
pienie. Odpowiedź brzmiała: - Ja tam się na tym nie znam, bo ja tylko zwykły pastuch. Ale 
jeżeli przyszłaby pora karmienia bydła i zjawiłaby się tylko jedna krowa, byłbym niespełna 
rozumu, gdybym jej dał całą paszę.                                                 /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


