
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 02.05 Św. Atanazego, biskupa i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
700 + Antoniego (r. śm.), Stanisławę i Ignacego Bedlów,  
1800 + Annę, Stanisława, Roberta, Józefa Krawczyków, Jana, Genowefę Korba 
1900 + Stanisława, Józefę Adamczyk i zm. z rodziny Adamczyków, Machulskich, Dzie-
więckich i Kucharskich 
Wtorek 03.05 NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski (Uroczystość)  
800 + Ryszarda Dąbrowskiego, Tadeusza, Janinę, Piotra Rabiejów zam. rodzina   
1000 1) + Mariannę Brzoza i zm., z rodziny 
         2) za przyczyną św. Floriana o błogosławieństwo dla żywych strażaków i ich rodzin 
oraz życie wieczne dla zmarłych 
1200 dziękczynna w 20 r. ślubu Agnieszki i Piotra z prośbą o błogosławieństwo Boże  
i opiekę MB zam. dzieci  
1800 + Jana (r. śm), Zofię Woźniczno  
Środa 04.05 Św. Floriana, męczennika (wsp. obowiązkowe)   
700 + Stanisława (r. śm.), Mariannę, Tadeusza Salamonów 
1800 1) + Irenę i Stanisława Kijów (imienin) zam. córki  
        2) + Mariannę, Mariana, Piotra Piotrowskich 
1900 + Franciszka i Mariannę Kowalskich  
Czwartek 05.05 Dzień Powszedni  
1800 1) O Boże bł. i opiekę MB dla ks. Waldemara Września 
         2) dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosł. dla Władysława, He-
leny Bentkowskich 
Piątek 06.05 Św. Apostołów Filipa i Jakuba (święto)  
1800 + Rozalię, Tadeusza Domagałów, Bartosza, Mariannę, Bogusława Dziewięckich, Ste-
fana, Kazimierę Szałas  
Sobota 07.05 Dzień Powszedni  
700 + Janinę Malicką (1 r. śm.) zam. córka Ewa z rodziną  
1500 ślub Machulski Robert i Szałas Paulina 
1600 ślub Dziewięcki Paweł, Marta Chmielowicz  
1800 1) + Józefę Nowak (16 r. śm.), ks. Edwarda, Stefana, Edwarda, Mariana Nowaków, 
Mariusza, Eugeniusza, Piotra Prędotów i zm. w czyśćcu cierpiących zam. rodzina 
         2) + Janinę, Stanisława Tkaczów, Annę, Stanisława i Mieczysława Wojcieszyńskich 
z int. Wojcieszyńskich  
Niedziela  08.05 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
800 + Antoniego, Helenę, Stanisława Dziewięckich 
1000 Msza Święta za parafię  
1200 Chrzty: Marcel Jabczyk, Alicja Ewa Baran 
1600 + Genowefę Pietrzczyk (r. śm.)  
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 Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 15, 1-2. 22-29 /  
Ap 21, 10-14. 22-23 
Ewangelia: J 14, 23-29 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów:  «Jeśli Mnie kto mi-
łuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje 
go, i przyjdziemy do niego, i 
będziemy w nim przebywać. 
Kto Mnie nie miłuje, ten nie 
zachowuje słów moich. A na-
uka, którą słyszycie, nie jest 
moja, ale Tego, który Mnie 
posłał, Ojca.  To wam powie-
działem przebywając wśród 
was. A Pocieszyciel, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle 
w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przy-
pomni wam wszystko, co 
wam powiedziałem.  Pokój 
zostawiam wam, pokój mój 
daję wam. Nie tak jak daje 
świat, Ja wam daję. Niech się 
nie trwoży serce wasze ani 
się nie lęka. Słyszeliście, że 
wam powiedziałem: Odcho-
dzę i przyjdę znów do was. 
Gdybyście Mnie miłowali, roz-
radowalibyście się, że idę do 
Ojca, bo Ojciec większy jest 
ode Mnie.  A teraz powiedzia-

łem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. 
 

Oddajemy się w macierzyńską niewolę 
naszej Królowej 

 
 
 
 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Ubiegłą niedzielę w naszej parafii przeżywaliśmy pod hasłem: „Gdzie chrzest, tam nadzie-
ja”. Na każdej mszy świętej zostały odnowione przyrzeczenia chrzcielne, a wierni mieli 
szanse podejść do chrzcielnicy i zrobić znak krzyża wodą święconą. Młodzież z Parafialne-
go Centrum Światowych Dni Młodzieży rozprowadzała kropielniczki. Jeśli ktoś jeszcze jest 
chętny ją nabyć, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii. 
▪ We wtorek 26 kwietnia w świetlicy w Brzezinach podawano herbatę z aureolą. Na osiem-
nastym już spotkaniu gospodarzem była św. Faustyna. Przy stolikach przybyła młodzież 
dyskutowała o Miłosierdziu Bożym. Spotkanie tradycyjnie zakończyła modlitwa w intencji 
Światowych Dni Młodzieży. 
▪ Dziś mija termin zgłoszeń na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. 
▪ Dziś o 12.00 w naszym kościele dziękujemy Panu Bogu za 25 lat kapłaństwa ks. Marka 
Jędrochy, pochodzącego z Brzezin. Niech święci mają go w swojej opiece i prowadzą przez 
kolejne lata posługi dla Kościoła. 
▪ W czwartek 5 maja o godz. 18.00 w naszym kościele zostanie odprawiona msza święta 
imieninowa w intencji ks. Waldemara Września. Serdecznie zapraszamy do modlitwy za na-
szego księdza wikariusza, a Jemu samemu życzymy darów Ducha Świętego w pracy dusz-
pasterskiej i opieki świętych i błogosławionych na każdy dzień życia. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W pierwszy 
czwartek 5 maja po nabożeństwie majowym zapraszamy Przyjaciół i Sympatyków Wyższe-
go seminarium Duchownego w Kielcach na krótkie spotkanie w kościele. 
▪ Zapraszamy rodziców dzieci komunijnych do koszenia trawy i porządkowania otoczenia 
kościoła w sobotę 7 maja. 
▪ Dziś rozpoczyna się miesiąc maj szczególnie poświęcony Matce Bożej. Zapraszamy na 
nabożeństwa majowe w naszym kościele: w dni powszednie po mszy św, o 18.00 w niedzie-
le po mszy św. o 16.00. Ave Maryja! 
▪ Prosimy przedstawicieli poszczególnych wiosek o ustalenie z księdzem proboszczem ter-
minów poświęcenia pól. 
▪ Za tydzień II niedziela gospodarcza. 
Z Watykańskiej Ziemi… 
Rolą duchownego nie jest mówienie świeckim, co mają mówić i robić w życiu publicznym - 
wskazał papież Franciszek w liście do kard. Marca Ouelleta, przewodniczącego Papieskiej 
Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Ojciec Święty przestrzegł przed wypowiadaniem pięknych 
zdań, które nie mają wpływu na życie ludu Bożego. Teoretyzowanie może bowiem zabijać 
działanie. (…) Zamiast dawać impuls różnym zaangażowaniom i propozycjom, klerykalizm 
powoli gasi proroczy ogień, z którym cały Kościół ma dawać świadectwo - podkreślił Ojciec 
Święty. Jako pozytywny przykład „nielicznych przestrzeni, w których lud Boży jest wolny od 
wpływu klerykalizmu” wskazał „duszpasterstwo ludowe” i „pobożność ludową”, poprzez któ-
rą działa w nim Duch Święty, nie będący - jak pisał bł. Paweł VI - „«własnością» hierarchii 
kościelnej”. Dlatego w stosunku do świeckich, aktywnych w życiu publicznym, duszpasterze 
powinni szukać sposobów „wspierania, towarzyszenia i pobudzania prób i wysiłków, podej-
mowanych dziś dla ożywiania nadziei i wiary w świecie pełnym sprzeczności”, a zwłaszcza  
z ubogimi i dla ubogich. - To nie duszpasterz powinien mówić świeckiemu, co powinien robić 
i mówić; on wie więcej i lepiej niż my. To nie do duszpasterza należy ustalanie, co wierni 
powinni mówić w różnych dziedzinach - stwierdził Franciszek. Zalecił duszpasterzom, by 
zjednoczeni ze swoim ludem, zadali sobie pytanie o to, jak pobudzają i wspierają miłość  
i braterstwo, pragnienie dobra, prawdy i sprawiedliwości, w jaki sposób mogą sprawić, by 
zepsucie nie zagnieździło się w sercach. Papież zauważył, że często, nie zdając sobie z te-
go sprawy, duchowni stworzyli katolicką elitę w przekonaniu, że „zaangażowanymi świecki-
mi są tylko ci, którzy pracują w sprawach «księżowskich»”, zaniedbując i zapominając wie-
rzących, którzy niekiedy tracą nadzieję w codziennej walce o życie zgodne z wiarą. (…) 

/za: gość.pl/ 
 

 

Boży człowiek… - św. Stanisław Kazimierczyk (5 maja) 
Stanisław Sołtys urodził się 27 września 1433 r. w Ka-
zimierzu, wówczas miasteczku pod Krakowem. Jego oj-
ciec, Maciej, był tkaczem, a zarazem rajcą miejskim. 
Stanisław ukończył teologię na Akademii Krakowskiej. 
W 1456 r. wstąpił do klasztoru Kanoników Regularnych 
Laterańskich przy kościele Bożego Ciała w Krakowie. 
"Dla wielu był przewodnikiem na drogach życia ducho-
wego" - powiedział o nim św. Jan Paweł II. Prowadził in-
tensywne życie kontemplacyjne, a zarazem jako zna-
komity kaznodzieja skutecznie oddziaływał na swoich 
słuchaczy. Zbliżał ich do Pana Boga nie tylko słowami 
prawdy, ale również przykładem życia i miłosierdziem 
wobec bliźnich. Bardzo troszczył się o chorych i bied-
nych, usługiwał im z miłością. Często oddawał część 
własnego pożywienia potrzebującym. Wiele czasu spę-
dzał na modlitwie, żywił gorące nabożeństwo do Męki 
Pana Jezusa, czcił Matkę Najświętszą i uważał się za 
Jej "wybranego" syna. Szczególną pobożnością otaczał 
swojego patrona, pielgrzymował do jego grobu w kate-
drze wawelskiej raz w tygodniu. W klasztorze przeżył 33 
lata. Zmarł 3 maja 1489 r. w opinii świętości. Modlitwa. 

Święty Stanisławie, który swoją postawą i kazaniami uczyłeś wiernych czci Najświętszego 
Sakramentu, wyjednaj nam przed Bogiem również gorące nabożeństwo do Najświętszego 
Sakramentu. Przez Chrystusa Pana Naszego. 
Tu es Petrus... 
160. Kalikst II (2.II.1119-13.XII.1124) Gwidon z Burgundii, arcybiskup Vienne. W sporze o 
inwestyturę występował przeciwko niemieckiemu cesarzowi Henrykowi V, zawarł jednak w 
końcu konkordat wormacki, który spór ten zakończył. Za jego pontyfikatu odbył się w r. 1123 
(18.III-6.IV) I Sobór Laterański, IX Powszechny a także w r. 1121 Synod w Soissons (Fran-
cja).  
Zamyśl się… 
„Nie jesteśmy przypadkowym i pozbawionym 
znaczenia produktem ewolucji. Każdy z nas 
jest owocem zamysłu Bożego. Każdy z nas 
jest chciany, każdy miłowany, każdy nie-
zbędny.”                      /Benedykt XVI papież/ 

Uśmiech… 
- Wiktor, coś taki markotny?  
- Chałupa mi się spaliła, na samochód drze-
wo spadło, żona odeszła, a kredyt muszę 
spłacać 20 lat...  
- Aha... A markotny czemu jesteś? 

Coś dla ducha… 
„O modlitwie literowanej”  

Pewien biedny chłop, wracając późnym wieczorem z jarmarku, zauważył, że zapomniał 
wziąć ze sobą książeczki do nabożeństwa. Na dodatek w ciemnym lesie, na dołkach pękło 
tylne koło u wozu i dalej ani rusz. Zmartwił się więc chłop, że tego dnia nie zmówi swoich 
ulubionych modlitw. Postanowił jednak zwrócić się do Pana Boga tymi słowami: „Panie, 
uczyniłem coś bardzo głupiego, dziś rano wyszedłem z domu bez modlitewnika, a moja 
głowa jest tak słaba, że nie umiem na pamięć żadnej modlitwy; dlatego powiem Ci teraz 
wolno pięć razy cały alfabet, a Ty, który znasz wszystkie pacierze, potrafisz te litery zesta-
wić tak, aby powstały z nich te modlitwy, których nie mogę sobie przypomnieć.” Ponoć na 
wieczór przy gremialnym - razem z aniołami i świętymi - podsumowaniu dnia Pan Bóg miał 
się wyrazić, że spośród wszystkich modlitw na świecie skierowanych do Niego tego dnia, 
bez wątpienia modlitwa owego chłopa była najlepsza, bo wyszła z prostego i szczerego ser-
ca.                                                                                                     /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


