
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 27.06 Dzień Powszedni  
1800 1) + Wincentynę i Władysława Ślusarczyk zam. syn z rodziną  
        2) + Władysława Dyragę (iminien) i Edwarda Marca 
1900 1) + Stefana, Janinę, Józefa Gubałów, Edwarda Śmietanę, Stanisławę Pietrzczyk, 
Władysławę i Mieczysława Stępniów   
        2) o Boże błogosł. dla właściciela i pracowników firmy Freedom - Hubert Olejarz 
Wtorek 28.06 Św. Ireneusza, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Władysława, Edwarda Nowaka, Władysława, Janinę Ślusarczyk, Władysława, 
Franciszkę, Jana Gołąbek 
         2) dziękczynna Sercu Jezusowemu za uratowanie życia wnuczka Radka i babci Gra-
żyny z prośbą o dalsze Boże błogosł. i opiekę MB zam. rodzina 
1900 1) + Jana, Piotra Sochów   
        2) + Katarzynę, Jana, Henryka Materków, Dionizego Kija zam. Stanisława 
Środa 29.06  Świętych Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość)  
700 + Janinę, Piotra, Tadeusza Rabiejów, Ryszarda Dąbrowskiego 
1800 1) + Eugeniusza, Piotra, Mariusza Prędotów, ks. Edwarda Nowaka, Józefę, Stefana, 
Mariana Nowaków, Henryka Ślusarczyka z int. rodziny  
        2) + Władysława Piotrowskiego od uczestników pogrzebu 
1900 + Piotra, Michała, Stefana Skarbek i zm. z rodziny Skarbków i Godowskich   
Czwartek 30.06 Dzień Powszedni  
1600 w 46 rocznicę ślubu o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
1800 + Antoninę, Piotra, Stanisława i Franciszkę Pobochów zam. rodzina   
1900 O Boże bł. w dalszym życiu w 15 r. ślubu Magdaleny i Konrada oraz o błogosławień-
stwo Boże dla Zosi i Piotrusia   
Piątek 01.07 Dzień Powszedni  
1800 + Stanisława i Genowefę Sochów  
1900 W 18 r. ur. Sylwii Ślusarczyk o Boże bł.  
Sobota 02.07 Dzień Powszedni  
1800  1) W 65 r. ślubu Marianny i Józefa Zegadłów 
         2) + Mariana Nowaka (16 r. śm.), ks. Edwarda Nowaka, Teresę Lach z int. rodziny   
1830 + Władysława Bedlę, Józefa i Mariannę Domagałę, Józefa i Wandę Domagałów, Ka-
tarzynę Bedlę   
Niedziela  03.07 XIV Niedziela Zwykła 
800 + Piotra Pobochę  
1000 + Kazimierę (5 r. śm.), Mariana i zm. z rodziny Misiorów z int. rodziny  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 W 18 r. ur. Aleksandry Woźniak z int. taty  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     1 Krl 19, 16b. 19-21  
                     Ga 5, 1. 13-18 
Ewangelia:   Łk 9, 51-62 
Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa 
z tego świata, postanowił udać się do 
Jerozolimy i wysłał przed sobą posłań-
ców. Ci wybrali się w drogę i przyszli 
do pewnego miasteczka samarytań-
skiego, by Mu przygotować pobyt. Nie 
przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał 
do Jerozolimy.  Widząc to, uczniowie 
Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, 
a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i 
zniszczył ich?»  Lecz On odwróciwszy 
się zabronił im. I udali się do innego 
miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś po-
wiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, 
dokądkolwiek się udasz». Jezus mu 
odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki 
powietrzne gniazda, lecz Syn Człowie-
czy nie ma miejsca, gdzie by głowę 
mógł wesprzeć».  Do innego rzekł: 
«Pójdź za Mną».  Ten zaś odpowie-
dział: «Panie, pozwól mi najpierw 

pójść i pogrzebać mojego ojca».  Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty 
idź i głoś królestwo Boże».  Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi 
najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada 
rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego». 
Kazanie espresso… 
„>>Czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem, potem filozofem, potem dłu-
go, długo nic, a dopiero potem księdzem<< - mówił ksiądz profesor Józef Tischner. 
Zniechęcając człowieka, który chciał zostać apostołem, Jezus pokazuje, że nie wy-
starczą dobre chęci; powołanie musi bazować na zdobytych przez człowieka cnotach.  
Zdaniem św. Tomasza z Akwinu: >>Bóg buduje na naturze i ją doskonali<<. Nie dzia-
ła wbrew naturze, ale nadbudowuje rzeczy nadprzyrodzone na tym, co naturalne.”        
                                                                                                            /ks. E. Burzyk/ 

 

Wierzę w Kościół apostolski 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Władysława 
Piotrowskiego z Kielc, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 



A w parafii… 
▪ Dziś w naszym kościele gościmy Zespół Demo, który prowadzi oprawę muzyczną Eucha-
rystii oraz przygotował krótkie koncerty po każdej mszy św. 
▪ W ubiegłą niedzielę w naszej parafii odbyła się zbiórka pieniędzy na organizację Świato-
wych Dni Młodzieży w Parafii Brzeziny. Za każdy dar serca, miłe słowo i uśmiech serdecz-
nie dziękujemy. Do puszek trafiło 1823 zł i 1 funt. W najbliższym czasie Parafialne Centrum 
ŚDM zwróci się także do lokalnych przedsiębiorców o wsparcie tego wydarzenia. Już teraz 
dziękujemy za życzliwość. Każdy taki gest zachęca do działania! 
▪ W poniedziałek 20 czerwca gościliśmy w naszej parafii delegację z francuskiej diecezji,  
z której w lipcu przyjadą do nas pielgrzymi. 3-osobowa reprezentacja uczestniczyła w Eu-
charystii i nabożeństwie czerwcowym, spotkała się z młodymi oraz odbyła spotkanie na ple-
banii. Oprócz grupy francuskiej będziemy gościć grupę kanadyjską. Prosimy gorąco o modli-
twę w intencji ŚDM. 
▪ W środę 29 czerwca przypada uroczystość Świętych Piotra i Pawła.  
▪ Wszystkie rodziny, które zadeklarowały chęć ugoszczenia młodych pielgrzymów w trakcie 
etapu diecezjalnego Światowych Dni Młodzieży serdecznie zapraszamy na obowiązkowe 
spotkanie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 4 lipca o godz. 
19.00 w Świetlicy Wiejskiej. 
▪ Przez najbliższe niedziele pan organista będzie uczył śpiewu hymnu Światowych Dni Mło-
dzieży. Tekst pieśni poniżej. 
▪ Miesiąc czerwiec dobiega końca – zapraszamy na Nabożeństwa ku czci Najświętszego 
Serca Jezusowego. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. 
▪ Trwają prace wykończeniowe budynku gospodarczego obok kościoła. Prosimy o wsparcie 
modlitewne i finansowe.  
▪ Dziękujemy rodzicom, którzy w trosce o chrześcijańskie wychowanie dzieci przyprowadzili 
je na mszę świętą na zakończenie roku szkolnego. Życzymy uczniom błogosławionego cza-
su odpoczynku od szkoły. 

TEKST HYMNU ŚDM 2016 
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd 
Przyjdzie mi pomoc; 
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On 
Miłosiernym jest! 
2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, 
By w swe ramiona wziąć, 
Rany uleczyć Krwią swoich ran, 
Nowe życie tchnąć! 
Ref. Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! 
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, 
Któż ostać by się mógł? 
Lecz On przebacza, przeto i my 
Czyńmy jak nasz Bóg! 
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, 
Syn z grobu żywy wstał; 
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch. 
Niech to widzi świat! 
[BRIDGE] 
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, 
Swe troski w Panu złóż 
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż 
Żyje Pan, Twój Bóg! 

Orędzie Papieża Franciszka na ŚDM 
Drodzy młodzi, doszliśmy do ostatniego etapu 
naszego pielgrzymowania do Krakowa, gdzie w 
lipcu przyszłego roku będziemy wspólnie świę-
towali XXXI Światowy Dzień Młodzieży. Podczas 
naszej długiej i wymagającej drogi, prowadzą 
nas słowa Jezusa, pochodzące z Kazania na 
Górze. Rozpoczęliśmy ją w 2014 roku, rozważa-
jąc wspólnie pierwsze 
błogosławieństwo: „Bło-
gosławieni ubodzy w du-
chu, albowiem do nich 
należy królestwo niebie-
skie” (Mt 5,3). Temat wy-
brany na rok 2015, to: 
„Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą” (Mt 5,8). 
W roku, który jest przed 
nami, pragniemy zainspi-
rować się słowami: „Bło-
gosławieni miłosierni, al-
bowiem oni miłosierdzia 
dostąpią” (Mt 5,7). Cdn. 

 

 

Boży człowiek… - św. Teobald z Provins (1 lipca) 
Teobald (znany także jako Tybald, Dypold lub Thiebaut) 
urodził się ok. 1017 r. w Provins (Szampania), w rodzinie 
hrabiowskiej. Pomimo takiego pochodzenia nie podjął 
służby rycerskiej. Ze swoim przyjacielem Walterem udał się 
najpierw do klasztoru Saint-Remi w Reims, potem do Pet-
tingen, w Luksemburgu, gdzie na swe życie zarabiał jako 
murarz i parobek. Stamtąd wyruszył razem z Walterem na 
pielgrzymkę do Santiago, potem do Rzymu. Chcieli się tak-
że udać do Ziemi Świętej, ale w czasie pobytu we włoskim 
Salanigo Teobald na skutek praktykowanych umartwień 
zapadł na zdrowiu. Biskup Vicenzy, zorientowawszy się  
w jego wiedzy i cnocie, wyświęcił go wówczas na kapłana. 
Został następnie u kamedułów mnichem-eremitą. W pobli-
żu jako eremitka osiadła potem także jego matka. Teobald 
zmarł w Salanigo 30 czerwca 1066 r. Pochowano go naj-
pierw w katedrze w Vicenza, potem w opactwie w Vanga-
dizza. Brat Arnulf, który był opatem w Sens, także uzyskał 
dla swego klasztoru jego relikwie. Kanonizował Teobalda  
w 1073 r. papież Aleksander II. Potem czczono go jako pa-

trona węglarzy, dzięki czemu stał się również patronem karbonariuszy. Modlitwa. Boże 
Wszechmocny przez wstawiennictwo św. Teobalda naucz nas doceniać to co dajesz nam  
w swej łaskawości każdego dnia. 
Tu es Petrus... 
171. [Wiktor IV, 1159-1164] Został wybrany przeciwko Aleksandrowi III i utrzymał się od 7 
września 1159 do 20 kwietnia 1164. Podczas wyboru głosy na niego oddały Niemcy, Bur-
gundia i południowa Italia. Wiktor wyklął Aleksandra, Aleksander zaś Wiktora. W jesieni 
1160 opowiedzieli się za Aleksandrem królowie Francji i Anglii, jak i biskupi i mnisi zachod-
niej Europy. Cluny głosowało za Wiktorem, cystersi za Aleksandrem. Również śmierć Wikto-
ra 20 kwietnia 1164 nie przyniosła rozwiązania w tej sprawie.  
Zamyśl się… 
„Dopuszcza Pan Bóg złe, ażeby je w dobre 
przemieniał, niech będzie zawsze uwielbio-
ny.”                 /Św. Brat Albert Chmielowski/ 

Uśmiech… 
Co musi się zmienić, żeby polskie drogi od-
powiadały normom europejskim? - Normy 
europejskie... 

Coś dla ducha… 
„Dzień święty”  

Film "Ogniste rydwany" oparty jest na autentycznej historii Erica Liddella, czołowego angiel-
skiego sprintera na 100 m, faworyta igrzysk olimpijskich w 1924 r. Eric był człowiekiem głę-
boko religijnym i nigdy nie biegał w niedzielę. Nagle spadła na niego wiadomość. Opubliko-
wano program igrzysk. Finał biegu na 100 metrów miał odbyć się w niedzielę. Eric czuł się 
zbity z tropu. Kiedy całą Anglię obiegła wiadomość, że Eric nie pobiegnie w niedzielę, za-
częto wywierać na niego niewiarygodną presję i gwałcić jego sumienie. Eric nie ustępował. 
Gazety angielskie nazwały go nawet zdrajcą ojczyzny. Eric jednak pozostawał wierny swoim 
przekonaniom. W końcu został przydzielony do biegu na 400 metrów. Nigdy w życiu nie 
biegał na tym dystansie. Jak przekazuje film, tuż przed biegiem amerykański biegacz Jack-
son Scholz wręczył Ericowi kartkę. Zawierała ono jedno zdanie: "Jeśli ktoś Mi służy, uczci 
go mój Ojciec" (J 12,26). Chwilę później Eric odniósł zwycięstwo na 400 metrów. W zaci-
śniętej dłoni trzymał kartkę, podaną mu przez Jacksona. 
Przypomnij sobie chwile, kiedy wywierano na ciebie presję, by zgwałcić twoje sumienie. Jak 
jesteś wrażliwy wobec takiej presji? Pomyśl o nagrodzie, czekającej na tych, którzy są wier-
ni własnemu sumieniu.                                                                                                 /M. Link/ 

 


