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Poniedziałek 23.05 Dzień Powszedni  
1800 W 30 r. święceń kapłańskich ks. Wiesława Kaczora  
1900 + Zofię Woźniczko (9 r. śm.), Jana i Zofię Woźniczko z int. rodziny   
Wtorek 24.05 Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych (wsp. obow.) 
1800 + Edwarda Machulskiego (r. śm.)  
1900 + Krzysztofa Lewickiego (6 r. śm.)  
Środa 25.05 Dzień Powszedni   
1800 1) + Helenę, Jana, Józefa, Mieczysława Raczyńskich i Henryka Materka  
2) o Boże błogosł., zdrowie i potrzebne łaski dla Jadwigi i Mariana Kowalskich, Henryki i 
Zbigniewa Mazura z int. Mirosława i Magdaleny 
19.00 + Piotra Zawadzkiego zam. rodzina Kwiecińskich z Radlina 
Czwartek 26.05 Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (uroczystość) 
800 + Magdalenę i Jana Kowalskich zam. córka 
1000 1) + Cecylię i Henryka Kmiecik z int. dzieci  
2) dziękczynna za 1 rocznicę dzieci komunijnych 
1200 Msza Święta za parafię   
1600  + Katarzynę Kruk zam. córka  
Piątek 27.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Helenę Nowak zam. dzieci  
        2) + Marię Więcek zam. dzieci  
1900 1) + Pawła Zawadzkiego, Józefa i Anielę Zawadzkich, Bolesława, Józefę i Mieczy-
sława Ramiączków  
         2) W int. ks. Dariusza Węgrzyna w 4 r. święceń kapłańskich o Boże bł. i opiekę MB 
zam. rodzice.  
Sobota 28.05 Dzień Powszedni  
700 + Henryka Pękalskiego  
1800 + Jadwigę Woźniak, Halinę, Władysława Beno zam. rodzina Woźniaków 
1900 + Krystynę i zm. z rodziny Kutów. 
Niedziela  29.05 IX Niedziela Zwykła 
800 + Irenę Kij (r. sm.) 
1000 Msza Święta za parafię 
1200 + Sebastiana Tetelewskiego  (ur.) 
1600 + Zygmunta Woźniaka (14 r. śm.) z int. żony z dziećmi.  
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Uroczystość Najświętszej Trójcy 
22 maja 2016 r. Nr 26 (391) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Prz 8, 22-31   
                Rz 5, 1-5   
Ewangelia: J 16, 12-15 
Jezus powiedział swoim 
uczniom: «Jeszcze wiele 
mam wam do powiedzenia, 
ale teraz jeszcze znieść nie 
możecie. Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, dopro-
wadzi was do całej prawdy. 
Bo nie będzie mówił od sie-
bie, ale powie wszystko, 
cokolwiek słyszy, i oznajmi 
wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponie-
waż z mojego weźmie  
i wam oznajmi. Wszystko, 
co ma Ojciec, jest moje. 
Dlatego powiedziałem, że  
z mojego bierze i wam ob-
jawi». 
 
 

Kazanie espresso… 
„Znak krzyża znany od II wieku czyniono przy prawie każdej czynności: ubieraniu się, 
obuwaniu, kąpieli, posiłku, zapalaniu lampy, siadaniu czy kładzeniu się do łóżka. 
Uroczystość Przenajświętszej Trójcy przypomina o często zapomnianym, niedbale 
czynionym znaku krzyża, który jest wyznaniem wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
W jaki sposób możemy rozpocząć życie duchowe? Trzeba powiedzieć: >>W imię Ojca  
i Syna, i Ducha Świętego<<. To takie proste! - przekonywał ojciec Joachim Badeni.”  

/ks. E. Burzyk/ 
 

Dzięki wierze przodków 
ochrzczeni  

w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego 
 
 
 

Extra… 
× 23.05 -  Światowy Dzień Żółwia 
× 24.05 -  Święto Wojsk Specjalnych 
× 25.05 -  Światowy Dzień Mleka 



A w parafii… 
▪ Poniedziałkowy wieczór w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach upłynął z aromatem „Herbaty  
z aureolą”. Patronem spotkania był św. Andrzej Bobola, którego wspomnienie liturgiczne 
przypadało właśnie 16 maja. Młodzi zebrani w świetlicy dyskutowali tego dnia o osobowości, 
a szczególnie charakterze. 
▪ W czwartek 19 maja w Zespole Szkół w Brzezinach odbył się VIII Wojewódzki Konkurs 
Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy. Wzięło w nim udział 20 drużyn z różnych szkół. Tym 
razem I miejsce zajął zespół z Brzezin. Tegoroczna dekoracja i program artystyczny nawią-
zywały do Miłosierdzia Bożego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe nagro-
dy. Jednym ze sponsorów było nasze Pismo. Koordynatorem wydarzenia była p. Beata Ła-
bęcka.  
▪ Parafialne Centrum ŚDM dziękuje za wsparcie pod-
czas niedzielnej akcji rozprowadzania kremówek papie-
skich. 
▪ W czwartek będziemy przeżywać Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Procesja w ten dzień 
odbędzie się po mszy św. o godz. 10.00. Zachęcamy do 
zaangażowania się poprzez przygotowanie ołtarzy oraz 
zabranie feretronów i sztandarów. 
▪ Spotkanie przygotowujących się do bierzmowania od-
będzie się w poniedziałek i wtorek o godz. 16.30. 
▪ Poświęcenie pól: dziś o godz. 14.00 w Nidzie, 26 maja 
o godz.17.00 na Podwolu (msza św. 5 czerwca).  
▪ Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majo-
wych. 

Dzień Matki 
Każde ludzkie życie na tej ziemi zaczyna się od tego szczególnego udziału mamy. Bardzo 
dużo wam zawdzięczamy. Tak po ludzkiej sprawiedliwości chyba nie sposób wynagrodzić 
poświęcenia mam dla swych dzieci. Tak często drogie mamy stajecie po stronie swoich 
dzieci, tak często je wspieracie i wierzycie w ich dobroć bez względu na to co zrobią.  
W dzień waszego święta redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS chce złożyć najlepsze ży-
czenia zdrowia, cierpliwości, radości, uśmiechu wam drogie mamy mieszkające w naszej 
parafii niech Bóg wam błogosławi a wszyscy Święci Kościoła wspierają was codziennie. 
Znalezione… 
C.D.: Testament Christiana de Chergé (jeden z braci zakonu Trapistów zamordowany w Al-
gierii 1996 roku przez Islamskich terrorystów. Otwarty w Niedzielę Zesłania Ducha Święte-
go, 26 maja 1996 r.) 
„Oczywiste jest, że moja śmierć będzie dla niektórych potwierdzeniem tego, że byłem naiw-
ny, że byłem nadmiernym idealistą. "Oto do czego doprowadziły go jego ideały!". Niech jed-
nak wiedzą te osoby, że ostatecznie ta moja inność odnalazła spełnienie i uwolnienie. Jeśli 
Bóg pozwoli, będę mógł zanurzyć mój wzrok w spojrzeniu Ojca i razem z Nim kontemplo-
wać Jego dzieci islamu, widzieć je, tak jak On je widzi, wszystkie w blasku chwały Chrystu-
sa, owoc Jego Męki, napełnione darami Ducha, którego radością jest nieustanne tworzenie 
wspólnoty i przywracanie podobieństwa do Stwórcy, pośrodku różnorodności. Dziękuję Bo-
gu za utratę tego życia, tak bardzo mojego i tak bardzo ich. Ufam, że to Jego wola, tak by 
radość okazała się we wszystkim i mimo wszystko. W moim dziękczynieniu za wszystko, 
czego w życiu doświadczyłem, chcę włączyć i was, moi dawni i obecni przyjaciele, bliscy tej 
ziemi, moja matko i mój ojcze, moje siostry i moi bracia - jesteście dla mnie stukrotną odpła-
tą obiecaną przez Pana. Również tobie, przyjacielu mojej ostatniej godziny, który nie bę-
dziesz wiedział, co czynisz, chcę powiedzieć dziękuję i żegnaj, niech Bóg cię błogosławi.  
W obliczu Boga widzę również twoją twarz. Jeśli jest to wolą Boga, Ojca nas wszystkich, 
spotkamy się kiedyś w raju tak jak szczęśliwi łotrzy. Amen! Inch'Allah!” 

 

 

Boży człowiek… - św. Magdalena Zofia Barat (25 maja) 
Magdalena Zofia Barat urodziła się 13 grud-
nia 1779 roku w Joigny, w diecezji Sens, we 
Francji. W roku 1800 przybyli do Paryża księ-
ża ze zgromadzenia Serca Pana Jezusa  
z Tournely, zwani paccanarystami. Brat Zofii, 
Alojzy, wstąpił natychmiast do nich. Stało się 
to dla Zofii natchnieniem, by założyć podobne 
dzieło żeńskie, które pod opieką Serca Jezu-
sowego zajęłoby się chrześcijańską nauką  
i wychowaniem dziewcząt. Pierwszy dom 
otworzyła w Amiens, tam bowiem mieli swoje 
kolegium paccanaryści. Zebrała wokół siebie 
podobnie nastawione apostolsko kobiety,  
a w roku 1817 napisała dla nowej, żeńskiej 
rodziny zakonnej, konstytucję. Kiedy otworzy-
ła nowe domy w Grenoble i w Belley, została 
wybrana główną przełożoną zgromadzenia. 
Jej pierwszym aktem było uroczyste oddanie 
Sercu Jezusa zgromadzenia, wszystkich 

trzech domów, sióstr i dziewcząt podopiecznych. Pod jej mądrymi rządami dzieło szybko 
rozszerzyło się: po Francji, Italii, Anglii, Belgii i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Konstytucje zgromadzenia zatwierdził papież Leon XII w roku 1826. Kiedy Magdalena że-
gnała ziemię dla nieba, jej zgromadzenie liczyło 89 placówek i 3500 sióstr. Magdalena Zofia 
Barat zmarła 25 maja 1865 roku, doczekawszy wieku 86 lat. Założonym przez siebie zgro-
madzeniem rządziła przez 59 lat. Modlitwa. Święta Magdaleno Zofio, Bóg tak przedziwnie 
Cię wybrał, by dać poznać i ukochać Boskie Serce Jezusa, a któraś pozostała zawsze wier-
na Twemu powołaniu, przyjmij dziś od nas hołd naszej ufności i nasze modlitwy. Pociągnij 
nas w swoje ślady drogą cichości i pokory, zapal nasze serca tą żarliwością, jaka w Twoim 
sercu płonęła, abyśmy pod Twoją opieką zasłużyli na zapisanie imion naszych w Najświęt-
szym Sercu Jezusa i mogli w Nim mieszkać teraz i na wieki. Amen. 
Tu es Petrus... 
163. Anaklet II, 1130-1138 Petrus Pierleone; wywodził się z pierwotnie żydowskiej rodziny 
rzymskiej i był mnichem w Cluny. Po śmierci Honoriusza II mniejszość w kolegium kardynal-
skim wybrała w największym pośpiechu Innocentego II, większość zaś 14 lutego 1130 Pio-
tra Pierleone. Po ucieczce Innocentego do Francji, w Rzymie umocnił się Anaklet II. Chrze-
ścijaństwo było podzielone, ponieważ nie było wiadomo, kto jest prawowitym papieżem. 
Dlatego w niektórych spisach papieży Anaklet figuruje jako antypapież, w innych zaś jako 
papież prawowity. Anaklet wprawdzie miał swego następcę: Wiktora IV, ale wraz ze śmier-
cią Anakleta, 25 stycznia 1138, schizma w zasadzie dobiegła końca. 
Zamyśl się… 
„Zbyt często czyste sumienie 
jest tylko rezultatem marnej pa-
mięci.”                 /Św. Ambroży/ 

Uśmiech… 
Pani tłumaczy dzieciom, że metale szlachetne, jak złoto  
i srebro, nie rdzewieją. - Kto zna jakiś inny metal szla-
chetny? Zgłasza się Jaś i mówi:  - Stara miłość. 

Coś dla ducha… 
„O duchowości”  

Ktoś kiedyś zapytał uduchowionego mnicha, co to jest duchowość. - Duchowość - odpowie-
dział mnich - jest tym czymś, co w człowieku sprawia jego wewnętrzną przemianę. - A co  
z tymi tradycyjnymi metodami ascetycznymi? - Jeżeli one nie powodują w tobie przemiany, 
nie są duchowością. Kołdra przestaje być kołdrą, jeżeli już nie grzeje - odparł mnich.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz / 
 


