
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 05.06 NMP Matki Kościoła (święto)  
800 + Józefę Barańską (35 r. śm.)  
1200 + Mariannę Słowik (r. śm.) i zm. z rodz. Józefa i Adama Młynarczyków  
1800 + Mariana, ks. Edwarda Nowaka i zm. z rodz. Stępniów, Chabasińskich, Białowąsów, 
Matuszczyków, Teresę Lach z int. Ireny Nowak  
2) + Władysława Lużyńskiego od szwagra Jana 
1900 + Annę, Jana Więckowskich, Józefę i Władysława Kasperków i Zofię Więckowską 
Wtorek 06.06 Dzień Powszedni  
1800 1) + Mariana Puchałę, ks. Henryka Gajka i zm. z rodz.  
        2) + Henryka Wojtysia zam. Janina i Andrzej Jędrocha   
1900 1) + Grażynę Krzysztofek (1 r. śm.) z int. męża i dzieci  
       2) + Franciszkę Malicką od wnuka Jacka z rodziną 
Środa 07.06 Dzień Powszedni   
1800 1) + Henryka Kowalskiego i Edwarda Malickiego  
        2) O Boże bł. dla Małgorzaty Sabat w 50 r. urodzin o zdrowie i Boże bł. zam. mąż   
1900 1) + Piotra, Jana, Sochów, Wiktorię, Stanisława Kuciemba  
        2) + Franciszkę Malick\a od wnuka Kacpra 
Czwartek 08.06 Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto) 
1800 + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Stanisława, Jana Węgrzynów, Władysławę, 
Mariana Tulów, Mariannę Józefa Rabiejów  
1900 + Mariannę Stachurę, Kazimierę Wolszczak  
Piątek 09.06 Dzień Powszedni  
1800 1) + Edwarda Kołbusa (r. śm.)  
       2) W 10 r. ślubu Wioletty i Tomasza Baran z int. mamy z siostrami   
1900 1) + Krystynę, Władysława Sieczkowskich i zam. dzieci i wnuczęta  
2) + Władysława Lużyńskiego od siostrze\nca z rodzin\a 
Sobota 10.06 Bł. Bogumiła, biskupa (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Stefanię, Annę, Władysława, Romana Zegadłów, Władysławę, Franciszka 
Pietszczyków, Stanisława Kruka z int. Kruków  
1900 + Piotra, Kazimierę i zm. z rodz. Malickich i Zawadzkich   
Niedziela  11.06 Uroczystość Najświętszej Trójcy  
800 + Krzysztofa Machulskiego (7 rsm) 
1000  1) Msza Święta za Parafię 
         2) z int. rodzin, które przyjęły Relikwie Krzyża Świ\etego 
1200 Chrzty: Amelia Oliwia Pobocha 
1600 1) O Boże bł. w 50 r. ślubu Heleny i Józefa 
       2) w int. mieszkańców Brzezin z racji poświęcenia pól  
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 Zesłanie Ducha Świętego  
4 czerwca 2017 r. Nr 28 (445) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Ez 37, 1-14  
                   Rz 8, 22-27 
Ewangelia: J 7, 37-39 
«W ostatnim, najbardziej 
uroczystym dniu Święta 
Namiotów Jezus wstał i 
zawołał donośnym gło-
sem: «Jeśli ktoś jest 
spragniony, a wierzy we 
Mnie – niech przyjdzie do 
Mnie i pije! Jak rzekło Pi-
smo: Rzeki wody żywej 
popłyną z jego wnętrza». 
A powiedział to o Duchu, 
którego mieli otrzymać 
wierzący w Niego; Duch 
bowiem jeszcze nie był 
dany, ponieważ Jezus 
nie został jeszcze uwiel-
biony.». 
Kazanie espresso… 
„Ignazio Silone pisze o re-
wolucjoniście, którego to-

warzysze przebrali za księdza i ukryli w zapadłej alpejskiej wiosce. Kiedy ludzie dowiedzieli 
się o przybyciu kapłana, zaczęli przychodzić do spowiedzi. Nie mając wyjścia, spowiadał 
spragnionych łask ludzi. 
Odpuszczenie grzechów zależy od dyspozycji penitenta, otwarcia na Ducha Świętego. Zo-
stają one przebaczone w chwili, gdy człowiek za nie żałuje i postanawia je wyznać. Roz-
grzeszenie udzielone przez kapłana jest potwierdzeniem jego wewnętrznego nastawienia. 
Doktor Andrzej Solecki nie miał możliwości, by przed przyjęciem Komunii odmówić zadaną 
pokutę. Wszedł do zakrystii i przedstawił sprawę o. Badeniemu. >>Idź sobie do komunii. Ja 
za ciebie odmówię tę litanię! Ty już nie musisz<< - odpowiedział kapłan.”       /ks. E. Burzyk/ 
 

Przybądź Święty niepojęty,  
z nieba na nas tchnięty Duchu! 

Ześlij świętą, niepojętą,  
z nieba na nas tchniętą Miłość! 

 
 



 

A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jutro drugi dzień Zielonych Świątek – Święto 
Matki Kościoła. 
▪ W ubiegłą niedzielę, 28 maja 2017 r. nasza parafia otrzymała kolejnego mieszkańca nieba, 
jako swego patrona. O. Andrzej Szewczyk, karmelita z Piotrkowic wprowadził uroczyście do 
kościoła relikwie świętej Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej. Zostały umieszczone w reli-
kwiarzu ufundowanym przez rodzinę z Brzezin. Uroczystość odbyła się przy udziale 53 
dzieci, które dzień wcześniej przystąpiły do I Komunii Świętej. Podczas homilii o. Andrzej 
zachęcał wszystkich, by pasją naszego życia, tak jak u św. Elżbiety stał się Jezus Chrystus. 
Ołtarz z relikwiami został umieszczony na ambonie. Symbolicznie pokazywało to, że przy-
kład życia nowej patronki jest prawdziwym kazaniem. Święta Elżbieta była karmelitańską 
mistyczką. Kochała grę na pianinie. Gdy miała 21 lat, na pytanie przełożonej, jaki jest jej 
ideał świętości, Elżbieta bez wahania odpowiedziała: „Żyć miłością". A 
niewyczerpanym źródłem tej miłości była Trójca Święta, którą pragnę-
ła uwielbiać. 
▪ Za tydzień będzie możliwość wypożyczenia nowych i zwrotu wypo-
życzonych książek z Dzieła Bibliotecznego. Książki będą wyłożone 
przy wejściu do kościoła. 
▪ W najbliższą sobotę w Białymstoku odbędą się święcenia i ingres 
księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Wspólny wyjazd na tę uroczy-
stość o godz. 3.30 spod remizy w Kowali i spod kościoła w Brzezinach. 
▪ W tym tygodniu wspominamy bł. Małgorzatę Szewczyk (poniedziałek 8 czerwca) oraz św. 
Jadwigę Królową (czwartek 8 czerwca), których relikwie posiada nasza parafia. Uroczyste 
ich wprowadzenie odbędzie się w późniejszym czasie. Pamiętajmy o modlitwie za wsta-
wiennictwem tych patronek! 
▪ W przyszłą niedzielę odbędzie się poświęcenie pól w Brzezinach od godz. 15.00 (jeden, 
które zakończy się mszą świętą w kościele o godz. 16.00. 
▪  W niedzielę 18 czerwca o godz. 10.00 ks. Józef Niżnik ze Strachociny wprowadzi do na-
szej parafii relikwie św. Andrzeja Boboli. Zachęcamy do modlitwy nowenną od piątku  
9 czerwca. 

Intencja różańcowa na maj 
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć 
kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Wniebowstąpienie Jezusa stanowi więc kres misji, którą Syn otrzymał od Ojca i początek 
kontynuowania tej misji przez Kościół. Od tej chwili bowiem obecność Chrystusa w świecie 
odbywa się za pośrednictwem Jego uczniów, którzy wierzą w Niego i Go głoszą. Ta misja 
potrwa do końca dziejów i każdego dnia będzie korzystała z pomocy Zmartwychwstałego 
Pana, który zapewnia: "Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" 
                                                                                                                    /papież Franciszek/ 

Nowenna do św. Andrzeja Boboli 
Św. Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystusa, że od młodości 
poświęciłeś się na Jego służbę i całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz przykładem 
życia i słowem, nie szczędząc żadnych trudów aż wreszcie śmiercią męczeńską uwieńczy-
łeś swój apostolski żywot: błagam Cię przez Twe zasługi u Boga i miłość, jaką ku Niemu pa-
łałeś; wyjednaj mi łaskę, której tak bardzo pragnę, mianowicie... Wspieraj mnie także w cią-
gu całego życia mojego, abym za Twoim przykładem zawsze pozostawał w zjednoczeniu  
z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ... 

Boży człowiek… - bł. Maria Karłowska (6 czerwca) 
Maria Karłowska urodziła się 4 września 1865 r. we Słupówce  
w Wielkopolsce. Po śmierci obojga rodziców w 1882 r. Maria od-
była kurs kroju i szycia w Berlinie i podjęła pracę w prowadzonej 
przez swą siostrę pracowni haftu i szycia jako instruktorka zatrud-
nionych tam dziewcząt. Oddawała się też z zapałem działalności 
dobroczynnej wśród chorych, ubogich i potrzebujących, wśród 
wielodzietnych rodzin i rozbitych małżeństw w najnędzniejszych 
dzielnicach miasta. Od 1892 r. poświęciła się opiece nad dziew-
czętami słabymi i zagubionymi moralnie. Miejscem ewangelizacji 
były dla niej bramy kamienic, cmentarz, ulica, dom publiczny, wię-
zienie, oddział w szpitalu miejskim przeznaczony dla kobiet z cho-
robami wenerycznymi. Dzięki Bożej pomocy udało się jej otworzyć 
9 ośrodków wychowawczych, wyposażonych w różnorodne 
warsztaty pracy, gdzie wychowanki miały możliwość rehabilitacji 
społecznej i religijnej. W roku 1894 Maria Karłowska założyła 

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, którego zawołanie brzmi: "Szukać  
i zbawiać to, co zginęło". Zmarła w opinii świętości 24 marca 1935 r. w Pniewitem na Pomo-
rzu.  Modlitwa. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, Ty przyszedłszy na ziemię szukałeś 
tego, co zginęło i litowałeś się nad grzesznikami. Ty natchnąłeś błogosławioną Marię du-
chem poświęcenia, by w swoim życiu kroczyła Twoimi śladami i troszczyła się o tych, którzy 
zeszli z drogi Bożych przykazań. Spraw, abyśmy wezwani jej przykładem lękali się grzechu, 
pielęgnowali prawe sumienie i służyli Tobie w braciach naszych.  

Tu es Petrus... 
213. Aleksander VI (11.VIII.1492-18.VIII.1503) Rodrigo Borgia, ur. ok. 1430 w Walencji, był 
bratankiem Kaliksta III, który w 1455, w wieku 25 lat, mianował go kardynałem-diakonem  
i biskupem Walencji. Od 1456 był podkanclerzem Kościoła. Na papieża wybrano go 10 
sierpnia 1492. Współcześni chwalili jego dyplomatyczną zręczność i ujmujący sposób bycia. 
Z powodu trybu życia, jaki prowadził, uważa się go za jedną z najbardziej niegodnych po-
staci w historii papiestwa. W latach od 1462 urodziło mu się kilkoro dzieci: najbardziej znane 
spośród nich to Cezar i Lukrecja; po wyborze zostały przez papieża odpowiednio zabezpie-
czone materialnie. Trybu życia Aleksander nie zmienił nawet wtedy, gdy w roku 1468 otrzy-
mał święcenia kapłańskie. Jego polityczne znaczenie objawiło się w tym, że w sporze mię-
dzy Hiszpanią a Portugalią o nowo odkryte kolonie wytoczył respektowaną przez oba mo-
carstwa linię demarkacyjną, ustalającą prawa własności obu. 
 

Zamyśl się… 
„Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk za-
korzenionych w ideałach, które są zdolne prze-
mieniać świat".           /Bł. ks. Jerzy Popiełuszko/ 

Uśmiech 
Dlaczego to kobiety najpierw poszły zo-
baczyć, że Jezus zmartwychwstał?  
- Żeby wiadomości się szybciej rozeszły. 

Coś dla ducha… 
„Nie przegap cudu” 

Nie strać świadomości tajemnicy i piękna życia. Wiem, że można wpaść w rutynę sumien-
nego spełnienia listy codziennych obowiązków i kładzenia się spać tylko po to, aby następ-
nego dnia obudzić się i rozpocząć wszystko od początku. Ale tracisz tak wiele… Na drodze 
do twojej pracy umieściłem piękne rzeczy. Otwórz oczy, aby je zobaczyć. Każdego dnia da-
ję ci chwile, abyś zauważył dobroć, która wciąż mieszka wśród ludzi. Zauważ to. A najważ-
niejsze: dałem ci wolę wyboru cudu codziennego życia zamiast rozpaczy stałego umierania. 
Wybierz cud. Jeżeli uśniesz dla tego, co jest wokół ciebie, dasz mi czas, abym cię zbudził 
do świętowania zwanego życiem.”                                                                 /Andy Cloninger/ 

 


