
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 16.05 NMP Matki Kościoła (Święto)  
800 + Edwarda i Bronisławę Wieczorek zam. dzieci 
1200 + Zofię, Więckowską, Jana, Annę Więckowską, Józefę i Władysława Kasperków 
1800 + Jana, Helenę Grzywnów, Edwarda Brzozę zam. rodzina Grzywnów  
1900 + Ludwika, Anielę, Jerzego, Tomasza Władyszewskich   
Wtorek 17.05 Dzień Powszedni  
1800  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jakuba w 12 r. ur. 
1900 + Genowefę, Annę, Leona Zaleśnych  
Środa 18.05 Dzień Powszedni   
1800 1) Leszka Kurtka, Bogusława, Genowefę, Stanisława, Piotra Zawadzkich, Katarzynę, 
Józefa Ramiączków 
       2) + Stanisławę Sabat z int. rodziny  
1900 1) + Mariannę, Apolonię, Wincentego, Stefanię Zychowicz 
        2) O zdrowie dla Agaty   
Czwartek 19.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Jerzego Grudnia, Stanisława, Anielę, Zdzisława Metryków zam. rodzina 
        2) W int. Zdzisława Stachury w 70 r. ur. zam. zona i dzieci z rodzinami 
1900 + Anielę i Wincentego Kubickich, Genowefę, Henryka Ślusarczyków, Mirosława Ce-
razego, Wincentego i Władysława Ślusarczyków zam. rodzina 
Piątek 20.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Józefa Dziubka (r. śm.), Stefana Kowalskiego  
        2) + Józefa Linka z int. córki Renaty z rodziną  
1900 + Mieczysława i Sławomira Brzozę zam. rodzina  
Sobota 21.05 Św. Krzysztofa Magallanesa, prezbitera, i Towarzyszy,(wsp. dowolne) 
700 W r. ur. Bożeny Michta w podziękowaniu za dotychczasowe łaski i z prośbą o opiekę 
MB 
1800 + Władysława Tetelewskiego i zm. z rodziny Baryckich, Baranów i Tetelewskich, 
Marię Dąbek 
1900 O Boże bł. w 1 r. ślubu Anety i Kamila Olczak zam. rodzice  
Niedziela  22.05 Uroczystość Najświętszej Trójcy  
800 + Adama (r. śm.), Tomasza, Marię, Mariana Kubickich, Edwarda Władyszewskiego 
1000 + Kazimierza Barana 
1200 Msza Święta za parafię 
1600 + Janinę, Annę Krąż, s. Małgorzatę Krąż zam. rodzina 
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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
15 maja 2016 r. Nr 25 (390) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Dz 2, 1-11  
          1 Kor 12, 3b-7. 12-13 
Ewangelia: J 20, 19-23 
Wieczorem w dniu zmar-
twychwstania, tam gdzie 
przebywali uczniowie, drzwi 
były zamknięte z obawy 
przed Żydami. Przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku  
i rzekł do nich: «Pokój 
wam!» A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Ura-
dowali się zatem uczniowie 
ujrzawszy Pana. A Jezus 
znowu rzekł do nich: «Po-
kój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posy-
łam». Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział 
im: «Weźmijcie Ducha 
Świętego. Którym odpuści-
cie grzechy, są im odpusz-
czone, a którym zatrzyma-
cie, są im zatrzymane». 
Kazanie espresso… 

„Papież Benedykt XVI po swoim wyborze modlił się: >>Teraz to Ty przejmujesz 
odpowiedzialność. Musisz mnie prowadzić! Ja tego nie potrafię. Jeśli mnie chciałeś, to 
musisz mi też pomóc!<<. 
Nie tylko papieże, ale także biskupi, kapłani czy osoby zakonne mają świadomość, że 
skuteczność ich działania zależy nie tyle od ich zdolności, ile od mocy danej im przez 
Ducha Świętego. 
Powyższa postawa dotyczy także wszelkich działań czy inicjatyw podejmowanych przez 
ludzi świeckich: >>Niech się twa dusza jako dolina położy, a wnet po niej jak rzeka popłynie 
duch Boży<<.”                                                                                                    /ks. E. Burzyk/ 
 

Przybądź Płomieniu! 
 
 
 
 
 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Piotra Za-
wadzkiego z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Niech będzie uwielbiona Ta Trzecia Osoba 
Trójcy Świętej, dzięki której dojrzewamy w wierze! Jutro święto Matki Kościoła. 
▪ Dziś przypada wspomnienie liturgiczne bł. Zofii Czeskiej, której relikwie znajdują się w na-
szym kościele. Niech nasza patronka wyprasza potrzebne łaski szczególnie młodzieży, o 
którą zatroskana była w swoim życiu. Dziś także przypada wspomnienie św. Izydora Ora-
cza, którego obraz znajduję się na zasuwie w bocznym ołtarzu. 
▪ Dziś młodzież z Parafialnego Centrum ŚDM rozprowadza przed kościołem papieskie kre-
mówki z Wadowic. Cały dochód przeznaczony będzie na organizację ŚDM w naszej parafii. 
▪ Zapraszamy jutro 16 maja o godz. 18.10 do Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach na „Herbatę 
z Aureolą”, poświęconą św. Andrzejowi Boboli, patronowi dnia. Już tylko 2 miesiące nas 
dzielą od Światowych Dni Młodzieży. Zachęcamy do wsparcie tej inicjatywy. 
▪ Zapraszamy w piątek 20 maja na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ Przed nami poświęcenie pól: 22 maja o godz. 14.00 w Nidzie, 26 maja o godz. 17.00 na 
Podwolu, 5 czerwca w Kowali Dużej, 12 czerwca w Kowali Małej, 26 czerwca o g 12 czerw-
ca. 
▪ Wczoraj 38 dzieci przyjęło po raz pierwszy Komunie Świętą. Teraz przeżywają Biały Ty-
dzień. Pamiętajmy o modlitwie w ich intencji. 17 maja udają się na pielgrzymkę do Kalwarii 
Zebrzydowskiej i Wadowic. 
Extra… 
× 15.05 - Dzień Polskiej Niezapominajki 
× 17.05 - Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 
× 18.05 - Międzynarodowy Dzień Muzeów 
× 19.05 - Dzień Dobrych Uczynków 
Znalezione… 
Testament Christiana de Chergé (jeden z braci zakonu Trapistów zamordowany w Algierii 
1996 roku przez Islamskich terrorystów. Otwarty w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 26 
maja 1996 r.) 
„Czas się pożegnać… Jeśli tak się stanie, a być może będzie to dzisiaj, że zginę z rąk terro-
rystów, którzy zamierzają zgładzić wszystkich obcokrajowców przebywających w Algierii, 
chcę, by moja wspólnota, Kościół oraz moja rodzina i przyjaciele pamiętali, że moje życie 
zostało oddane Bogu oraz temu krajowi. Proszę was, byście przyjęli tę prawdę, że Pan 
wszelkiego życia nie pozostał obojętny wobec tak tragicznego mojego odejścia. Módlcie się 
za mnie, bym stał się godny takiej ofiary. Proszę was, byście moją śmierć połączyli z wielo-
ma innymi, anonimowymi ofiarami terroru i przemocy. Moje życie nie ma ani większej, ani 
mniejszej wartości od innych. W każdym razie nie ma w nim niewinności dziecka. Żyję wy-
starczająco długo, by wiedzieć, iż ja również w jakimś stopniu uczestniczę w złu, które zdaje 
się tak strasznie pochłaniać ten świat, również w złu, które być może zaraz ślepo powali 
mnie na ziemię. Chciałbym, w chwili gdy wybije moja godzina, mieć moment duchowej ja-
sności, która pozwoli mi błagać Boga oraz innych ludzi o przebaczenie, równocześnie sa-
memu przebaczyć z całego serca temu, który odbierze moje życie. Chcę, byście wiedzieli, 
że nie pragnąłem takiej śmierci. Jak mógłbym radować się, wiedząc, że ludzie, których ko-
cham, zostaną pochopnie oskarżeni o moją śmierć. Byłaby to zbyt wysoka cena, jaką mu-
sieliby zapłacić Algierczycy, za to, co nazywamy "łaską męczeństwa". Myślę tu również o tej 
konkretnej osobie, która odbierze moje życie, zwłaszcza jeśli uczyni to w imię wierności is-
lamowi. Świadomy jestem tego, jak wielka fala bezkrytycznej pogardy spłynie na cały ten 
kraj. Wiem również, jak nieprawdziwy i karykaturalny obraz islamu starają się głosić niektó-
rzy islamiści. Jest ogromnym uproszczeniem patrzeć na islam przez pryzmat fundamentali-
stycznej ideologii ekstremistów. Dla mnie Algieria oraz islam są rzeczami odrębnymi, tak jak 
ciało i dusza. Mówiłem o tym wystarczająco często i jest to owoc tego, co otrzymałem od te-
go miejsca…” c.d.n.                                                                                 /Christian de Cherge/ 

 

 

Boży człowiek… - bł. Stanisław Papczyński (18 maja) 
Stanisław Papczyński urodził się 18 maja 1631 r. w Podegro-
dziu. Ochrzczony został imieniem Jan, które później zmienił. 
Po ukończeniu nauki zdecydował się wstąpić do zakonu pija-
rów z powodu maryjnego charakteru tego zgromadzenia.  
W 1656 r. złożył śluby zakonne, a 12 marca 1661 r. przyjął  
w Brzozowie k. Rzeszowa święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
przemyskiego Stanisława Tarnowskiego. 27 września 1667 r. 
wyjechał do Rzymu na wezwanie przełożonego generalnego. 
W 1668 r. został wysłany przez generała do Nikolsburga (Mi-
kulov, Czechy), a rok później we wrześniu przyjechał do rezy-
dencji pijarów na Kazimierzu w Krakowie. W styczniu 1670 r. 
został uwięziony, najpierw w domu zakonnym w Podolińcu,  
a później w Prievidzy. Zrażony panującą wśród pijarów ten-
dencją do łagodzenia reguły, w 1670 r. poprosił o zwolnienie 
ze ślubów i przystąpił do zakładania nowego dzieła apostol-
skiego. 11 grudnia tego roku z rąk wiceprowincjała M. Krausa 
otrzymał dyspensę papieską i jednocześnie w obecności tych 

samych osób dokonał aktu oblatio z zamiarem założenia Zakonu Marianów od Niepokala-
nego Poczęcia NMP. 30 września 1673 r. za radą o. Franciszka Wilgi, kameduły, i za zgodą 
biskupa Stefana Wierzbowskiego, o. Papczyński przybył do Puszczy Korabiewskiej (zwanej 
potem Maryjańską, obecnie - Mariańską), gdzie został przełożonym wspólnoty pustelników. 
Przez ostatnie lata założyciel marianów stopniowo zapadał na zdrowiu i 17 września 1701 r. 
umarł w Górze Kalwarii, gdzie też w kościele Wieczerzy Pańskiej został pochowany. Do dziś 
jego doczesne szczątki doznają czci w tym maleńkim kościele na Mariankach w Górze Kal-
warii. Modlitwa. Prosimy Cię Boże przez wstawiennictwo bł. Stanisława ucz nas przez Ma-
ryję iść do Ciebie. 
Tu es Petrus... 
162. Innocenty II (14.II.1130-24.IX.1143) Grzegorz Papareschi, wybrany po śmierci Hono-
riusza II (14 lutego 1130) przez kanclerza niemieckiego i jego frakcję. Zaledwie parę godzin 
później większość kardynałów wybrała na papieża Piotra PierleoneI. W ciągu zaledwie kilku 
godzin wybrano więc dwu papieży, stąd schizma, która utrzymała się przez wiele lat. Inno-
centy zarówno osobiście, jak i w swych roszczeniach do tronu papieskiego zaakceptowany 
został we Francji, zwłaszcza przez Bernarda z Clairvaux. Na X Soborze Powszechnym na 
Lateranie w roku 1 139 doszło do zakończenia tej schizmy: ekskomunikowany został Ana-
klet. Innocenty zmarł podczas rozruchów w Rzymie, 24 września 1143. 
Zamyśl się… 
„Uspokój swą duszę, odrzucając wszelkie tro-
ski i nie przejmując się niczym, a będziesz 
służył Bogu według Jego upodobania i znaj-
dziesz w Nim swą radość.”  
                                          /Św. Jan od Krzyża/ 

Uśmiech… 
Kiedyś na łóżkach polowych były wyłożone 
rzeczy na sprzedaż - spacerowaliśmy  
i oglądalismy z mężem, a Jaś zatrzymuje 
się, tupnął nóżką i powiedział: - Czy to jest 
dom?! Czy to jest ulica? 

Coś dla ducha… 
„O świętej bramie”  

Umarł pewien mężczyzna. Pędził żywot jałowy, bez uniesień. Unikał trudności. Nie znał 
cierpienia. Anioł Śmierci zawiódł go do Cichej Puszczy, a było to miejsce mroczne i samot-
ne. - Dlaczego muszę być skazany na samotność? - poskarżył się ów człowiek. - To los 
przeznaczony dla tych, co nie przekraczają Świętej Bramy - wyjaśnił Anioł. - Wiedzie ona do 
świątyni cierpienia. Wszystkie dusze czułe i szlachetne nieuchronnie ją przestępują. Tylko 
egoiści, tacy jak ty, o nieczułym i twardym sercu, nie znają świątyni łez.             /A. Tamponi/ 

 


