
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 20.06 Dzień Powszedni  
1800 1) + Władysława (17 r. śm.) i Stanisławę Malickich 
        2) + Franciszka Kołka (11 r. śm.)  
1900 1) + Halinę Barwinek (4 r. śm.) i zm. z rodz. Barwinków i Daleszaków 
        2) + Sławomira Brzozę z int. rodziny  
Wtorek 21.06 Dzień Powszedni  
1800 1) W 5 r ślubu Justyny i Łukasza i w 14 r. ślubu Anety i Ryszarda z int. rodziców  
        2) W int. Czesławy w 85 r. urodzin o Boże bł. i opiekę MB zam dzieci  
1900 1) + Kazimierę Wolszczak (20 r. śm.) od córki Karoliny z mężem i synem  
        2) + Henryka Brzozę (13 r. śm.) Jana, Franciszkę Brzozę  
Środa 22.06 Dzień Powszedni   
700 + Zofię (r. śm.) i Jana Zbańskich  
1800  1) + Andrzeja, Mariana, Elżbietę Bosiów z int. znajomych  
         2) Zygmunta Węgrzyna (5 r. śm) zam. córka Maria z rodziną 
1900 W 3 r. ślubu Pauliny i Mateusza, w 5 r. ślubu Eweliny i Artura oraz opiekę MB dla Leny  
i Filipa z int. rodziny 
Czwartek 23.06 Dzień Powszedni  
830 Msza św. na zakończenie roku szkolnego 
1800  1) + Edwarda Brzozę w dniu ojca zam. córka Jolanta 
         2) + Władysława Tetelewskiego i Józefa Augustyna  
1900 1) + Ryszarda, Stanisławę i Mariana Bigaj, Władysława i Franciszkę Sołtys, Helenę Pytlik 
zam. córka z mężem i z wnuczkami   
        2) + Józefę Kowalską (1 r. śm), Kazimierę, Józefa, Jerzego, Andrzeja, Tomasza Kowal-
skich 
Piątek 24.06 Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
1800 1) + Władysława, Marię Frankowiczów, Jana, Marię, Stefana Domagałów, Janinę Kurdek 
z int. rodziny  
          2) + Ryszarda, Edwarda, Mieczysława, Jana, Mariannę, Piotra, Stanisława, Paulinę, Gra-
żynę Pobochów, Janina Kowalska  
1900 1) + Leokadię, Jana, Krzysztofa i Dariusza Machulskich z int. rodziny  
        2) + Janinę, Marianna, Kazimierza i Bolesława Szewczyków i zm. z rodzi. Brzozów 
Sobota 25.06 Dzień Powszedni  
700 W int. Janiny Nowak w 85 r. ur. o Boże bł. w podziękowaniu za Boże łaski zam. dzieci  
1800  + Katarzynę, Stanisława Zegadłów i zm. z rodziny  
1900 + Władysława, Ludwikę, Jana Cudzików i Helenę Włodarczyk   
Niedziela  26.06 XIII Niedziela Zwykła 
800 1) + Krzysztofa Machulskiego i zm. z rodziny Machulskich 
      2) W int. Koła Różańcowego Św. Charbela z Nidy o Boże bł. dla żywych i zbawienie dla 
zmarłych 
1000 + Mariannę, Genowefę, Andrzeja, Władysława, Janinę, Mariana Ślusarczyków, Katarzynę 
Wójcik  
1200 Chrzest: Igor Gabriel Bentkowski  
1600 + Mieczysława Kowalskiego (r. śm.) i zm. z rodziny Kowalskich, Wandę i Stanisława Ka-
czorów 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Za 12, 10-11 /  Ga 3, 26-29    Ewangelia: Łk 9,18-24 
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapyta-
niem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za 
Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: 
«A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy suro-
wo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy 
musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Pi-
śmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Je-
śli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż  
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie  
z mego powodu, ten je zachowa». 
Kazanie espresso… 
„Ziemia powstała 4,5 miliarda lat temu; rośliny - 0,5 miliarda; ssaki - 225 milionów; Homo 
sapiens - 0,2 miliona, a Jezus przyszedł na świat 0,002 miliona lat temu. 
Jezus najpierw pyta swoich uczniów, za kogo uważają Go tłumy, a potem zadaje im osobi-
ste pytanie, skierowane również do nas: >>A Wy, za kogo Mnie uważacie?<<. 
Biskup Antoni Długosz podkreśla, że zawsze opowiada o Jezusie w czasie teraźniejszym: 
>>Bo Biblia nie jest wspomnieniem, ale uobecnieniem Jego słów i czynów<<.” 

 /ks. E. Burzyk/ 

Czekając na Światowe Dni Młodzieży 
 
 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪ 10 czerwca 2016 roku odbyła się kolejna „Herbata z aureolą” organizowana przez Dusz-
pasterstwo Młodzieży „GÓRA”. O jej wyjątkowości świadczy kilka powodów. Po pierwsze – 
to już ostatnia przed Światowymi Dniami Młodzieży (planowana jest jeszcze jedna w trakcie 
Dni w Diecezjach dla przybyłych pielgrzymów, a potem – Bóg pokaże). Drugi powód – to już 
XX spotkanie młodych ze świętymi i błogosławionymi, którzy na co dzień „mieszkają” w 
brzezińskim kościele. Wyjątkowe również było miejsce – zamiast kawiarnianych stolików i 
krzeseł – korytarz i taras z poduszkami i niskimi skrzynkami. Były też powody nieplanowane 
– deszcz, brak prądu czy silny wiatr czyhający na relikwie z bł. Matką Klarą Szczęsną – pa-
tronką spotkania. Tym razem młodzi dyskutowali o pokorze. 
▪ “Jedna tylko pokora, ta nam zapewnia wytrwanie do końca i nagrodę kiedyś w niebie.” Te 
słowa błogosławionej Klary Szczęsnej znalazły się na obrazku upamiętniającym wprowa-
dzenie jej relikwii do Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach. Dokonał tego Ks. Bi-
skup Marian Florczyk w poniedziałkowe popołudnie 13 czerwca 2016 r. W tym dniu w Brze-
zinach również 38 młodych osób otrzymało sakrament bierzmowania. Uroczystość rozpo-
częła się od wprowadzenia do brzezińskiego kościoła relikwii pierwszego stopnia bł. Matki 
Klary Szczęsnej, współzałożycielki Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezuso-
wego. Odchodząc z tego świata 100 lat temu zostawiła po sobie ogromne dzieło miłosier-
dzia. Siostry opiekowały się służącymi, robotnicami i chorymi przebywającymi w domach, 
pracowały w szpitalach, prowadziły ochronki i szkoły, kursy kroju i szycia oraz katechizację 
w tych wsiach, do których nie mogli dotrzeć kapłani. Bł. Klara mawiała: „Gdy raz się ukocha 
całym sercem Pana Jezusa, to wszystkie rzeczy są niczym.” W tym zgromadzeniu są dwie 
siostry pochodzące z parafii Brzeziny. Relikwie bł. Klary znajdowały się w relikwiarzu (takim 
samym jak podczas beatyfikacji), który ufundowała rodzina z Brzezin, której składamy ser-
deczne podziękowania. Mamy nadzieję, że jej obecność w relikwiach pomoże nam zachwy-
cić się świętością i szczerze jej zapragnąć. Dziś na każdej mszy świętej o swojej Matce za-
łożycielce opowiadają Siostry Sercanki z Krakowa. 
▪ We wtorek 14 czerwca delegacja naszej parafii odebrała w Kurii Warszawskiej relikwie bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki. Udali się także do kościoła św. Anny oraz Grobu św. Stanisława 
Papczyńskiego w Górze Kalwarii. Zachęcamy do ufundowania relikwiarza bł. Jerzego. Dwa 
dni później 16 czerwca delegacja parafialna wraz z przedstawicielami jednostek OSP udała 
się do Krakowa, by odebrać relikwie św. Floriana. W drodze powrotnej udali się do Pracowni 
Brązowniczej Czesława Dźwigaja, by zamówić relikwiarz.  
▪ Dziś po każdej mszy św. młodzież zbiera pieniądze na organizację Światowych Dni Mło-
dzieży w naszej parafii. Zachęcamy także do wyjazdu na spotkanie z Ojcem Świętym Fran-
ciszkiem na Campus Misericordiae w Brzegach. Z Diecezji Kieleckiej organizowana jest 
grupa na uczestnictwo w sobotnim czuwaniu i niedzielnej eucharystii. Wyjazd pociągiem 29 
lipca o godz. 23.40 z Nowin, powrót 31 lipca o godz. 23.40. Będzie trzeba przejść pieszo 
około 12 km ze stacji na plac spotkania. Czuwanie rozpoczyna się w sobotę o godz. 19.00, 
Msza Posłania w niedzielę o godz. 10.00. Koszt wyjazdu 55 zł. Zapisy w zakrystii z uiszcze-
niem opłaty do końca czerwca. 
▪ W poniedziałek od 17.00 spowiedź dzieci na zakończenie roku szkolnego. 
▪ 21 czerwca przypada wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, którego figura znajduje się w oł-
tarzu bocznym św. Antoniego. Jest on patronem młodzieży, ministrantów, studentów. 
▪ Za tydzień na każdej mszy św. oprawę liturgii przygotuje zespół Demo, który da także 
krótki koncert. Zachęcamy do zakupu ich płyt w cenie 30 zł. 
▪ Parafialny Zespół Caritas składa serdecznie podziękowanie sponsorowi z Brzezin za dofi-
nansowanie paczek ze słodyczami, a także właścicielowi sklepiku z Chałupek za napoje  
i słodycze. W ramach obchodów Dnia Dziecka 10-cioro naszych małych podopiecznych 
otrzymało mnóstwo słodkości a także zabawki i książki. Dziękujemy z całego serca za ofiary 
wrzucone do skarbony znajdującej się w naszym kościele w kwocie 40 zł. Każdy grosik zo-
stanie wykorzystany na pomoc ubogim z naszej parafii. O naszych ofiarodawcach, sponso-
rach, wolontariuszach i podopiecznych pamiętamy w modlitwie. 

 

 

Boży człowiek… - św. Wilhelm z Vercelli (25 czerwca) 
Wilhelm urodził się w Vercelli ok. roku 1085 w znakomitej ro-
dzinie. W wieku zaledwie 15 lat przywdział habit zakonny. Ja-
ko pątnik Wilhelm wyruszył w celu nawiedzenia najgłośniej-
szych za jego czasów miejsc świętych. Po odwiedzeniu tam-
tejszych sanktuariów przemierzył z kolei Włochy. Postanowił 
udać się także do Ziemi Świętej. W oczekiwaniu na statek  
w pobliżu Brindisi spotkał się ze św. Janem z Matera, przy-
szłym założycielem nowej rodziny zakonnej. Ten zachęcił Wil-
helma do życia w pokucie. Pielgrzym porzucił więc wędrówkę 
 i udał się do południowych Włoch, na "Górę Maryi" (Mon-
tevergine), gdzie na wysokości 1270 m zbudował sobie celę 
pustelniczą. Cały rok tam spędził samotnie wśród dzikiej zwie-
rzyny. Sława jego życia zaczęła ściągać do niego uczniów. 
Wystawili oni sobie obok jego celi domki oraz kościółek, który 
poświęcił biskup Avelino, Jan (1124). Wilhelm ułożył dla nich 
regułę. W ten sposób powstała kongregacja zakonna, która  

z czasem weszła do rodziny benedyktyńskiej. Wilhelm marzył jednak nadal o samotności. 
Dlatego w roku 1128 opuścił swoich synów duchowych i udał się w pobliże Laceno, gdzie 
założył pustelnię. Tu nawiedził go św. Jan z Matera. Obaj święci wspierali się wzajemnie 
modlitwą i pobożną rozmową. Na rękach swoich uczniów pożegnał ziemię dla nieba 24 
czerwca 1142 roku. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennictwo św. Wilhelma prosimy Cię, 
byśmy w dzisiejszym świecie nie zagubili drogi do Ciebie. Amen. 
Tu es Petrus... 
170.  Aleksander III (7.IX.1159-30.VIII.1181) Roland Bandinelli z Sieny, był od 1153 kardy-
nałem, od 1156 zaś kanclerzem kurii. Po śmierci Hadriana IV większość wybrała na papie-
ża, przyjazne zaś cesarzowi frakcje wybrały tego samego dnia papieżem Wiktora IV, który 
sprawował swój urząd do 1164 i znalazł następców w Paschalisie III, Kalikście III, Innocen-
tym III. Aleksander III tylko z największym trudem mógł sprawować swój urząd. Aleksander 
III zwołał w 1179 XI Sobór Powszechny na Lateranie, który ustalił, że do wyboru papieża  
w przyszłości wymagana będzie większość dwu trzecich kardynałów. Poza tym sobór ten 
potępił nauki waldensów, albigensów i katarów. Na pontyfikat Aleksandra przypada kanoni-
zacja angielskiego męczennika Tomasza Becketa (1173). Aleksandra III zalicza się do naj-
wybitniejszych papieży średniowiecza; zmarł 30 sierpnia 1181. 
Zamyśl się… 
„Żyjemy w czasach, w których ludzie starsi 
się nie liczą. Brzydko tak powiedzieć, ale oni 
są odrzucani, bo przeszkadzają.”  
                                        /papież Franciszek/  

Uśmiech… 
Moja młodsza siostra na pytanie: - Co jest 
najważniejsze w jedzeniu? Odpowiedziała:  
- No wiesz, ziemniaki i inne warzywa. Bo za-
wierają wszystkie tabletki. 

Coś dla ducha… 
„O próbie świętości”  

Doniesiono papieżowi Grzegorzowi XIV, że gdzieś na prowincji jakaś zakonnica ma mi-
styczne wizje i dokonuje niezwykłych cudów. Ojciec Święty zlecił zbadanie tej sprawy św. 
Filipowi Neri. Ten po długiej podróży dotarł wreszcie do odległego klasztoru i zaraz poprosił 
o widzenie z ową wizjonerką. Kiedy weszła do rozmównicy, ściągnął zabłocone buty i po-
prosił grzecznie, by je zechciała wyczyścić. Zakonnica osłupiała i fuknęła na męża Bożego: - 
Co sobie ksiądz myśli? Ja tu na co dzień rozmawiam z Panem Jezusem, a teraz mam pa-
prać się w błocie? Nigdy w życiu!  - tupnęła i, obróciwszy się na pięcie, wyszła. Święty zało-
żył zabłocone buty, wsiadł na konia i wrócił, aby zdać sprawę papieżowi; powiedział wów-
czas: - Niech Wasza Świątobliwość śpi spokojnie i nie wierzy tym plotkom; gdzie bowiem 
nie ma pokory, nie może być świętości.                                           /ks. Kazimierz Wójtowicz / 

 


