
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 12.06 Dzień Powszedni  - RELIKWIE bł. Sióstr Ewy i Marty 
1800 1) + Genowefę Pietszczyk i zm. z rodz. Pietszczyków i Tkaczów 
        2) + Edwarda Machulskiego (9 r. śm)   
1900 1) + Jana, Irenę, Jana, Katarzynę Stachurów, Jana, Małgorzatę, Józefa Kurdków 
        2) + Władysława Lużyńskiego od pracowników Świętokrzyskiego Oddziału Przewo-
zów Regionalnych  
Wtorek 13.06 Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
1800 1) + W int. Haliny w 70 r. ur. o zdrowie, Boże bł. i opiekę MB zam. dzieci i wnuki 
        2) + Franciszkę Malicką od wnuka Macieja z rodziną   
2000 1) W r. ślubu Małgorzaty i Michała o Boże bł. w dalszym pożyciu, małżeńskim  
       2) + Władysława Lużyńskiego od koleżanek i kolegów z działu handlowego 
Środa 14.06 Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe)   
1800 1) + Helenę (6 r. śm.), Władysława Świetlików  
         2) Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy - msze: a) + ks. Jana Materę; b) + Jó-
zefa Linka (r. śm) zam. córka z rodziną; c) W 20 r. małżeństwa Pawła i Beaty Kruk o bł. 
Boże dla Jubilatów i ich dzieci; d) o Boże błogosł. dla Norberta w 18 r ur.; e) + Antoniego 
i Anielę Kowalskich, Mariannę, Antoniego, Mariannę Śmietanów i zm. z r. Śmietanów; f) 
+ Stanisława Lużyńskiego (18 r. śm.); g) + Wiktora Kowalskiego, Stanisława i Mariannę 
Ornal i zm. Z r. Kowalskich i Ornalów; h) + Jadwigę Woźniak z int. pracowników PKO; i) 
+ Janinę, Henryka Pędzików zam. Rodzina; j) o Boże bł. dla Małgorzaty w 50 r. ur. z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski; k) + Ewelinę Jabczyk 
Czwartek 15.06 Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Uroczystość)  
800 + Józefa Plewę, Mariannę i Władysława Kutów, Przemysława Rozparę 
1000 W intencji dzieci z okazji rocznicy I Komunii Świętej  
1200 Msza Święta za Parafię 
1600 + Danutę Stachurę (2 r. śm.) zam. mąż i córka z rodziną  
Piątek 16.06 Dzień Powszedni  
1800 1) + Stanisława i Stanisławę Krawiec 
        2) + Irenę Stachurę zam. wnuczka Paulina z mężem  
1900 1) + Antoninę, Józefa Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę i Krzysztofa Krąż   
        2) + Władysława Lużyńskiego od pracowników Przewozów Regionalnych i Intercity 
Sobota 17.06 Św. Brata Alberta Chmielowskiego (wsp. obowiązkowe) - RELIKWIE 
1800 + Stanisława, Annę Wojcieszyńskich  
1900 + Halinę Barwinek (r. śm.)    
Niedziela  18.06 XI Niedziela Zwykła 
800 Msza Święta za Parafię   
1000  + Stanisława Kaczora, Kazimierę Stokowiec  
1200 + Elżbietę, Mariana, Andrzeja Bosiów, Genowefę, Jana Maj, Annę i Stanisława 
Krawczyk 
1600 + Bolesława (r. śm.) Krystynę Parkitę, Kazimierza Barana, dziadków Parkitów i zm. 
w czyśćcu cierpiących z int. rodziny  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Wj 34, 4b-6. 8-9 / 2 
Kor 13, 11-13 
Ewangelia: J 3, 16-18 
«Tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednoro-
dzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie 
wieczne. Albowiem Bóg nie 
posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat po-
tępił, ale po to, by świat 
został przez Niego zba-
wiony. Kto wierzy w Niego, 
nie podlega potępieniu;  
a kto nie wierzy, już został 
potępiony, bo nie uwierzył 
w imię Jednorodzonego 
Syna Bożego». 
Kazanie espresso… 
„Ksiądz Józef Tischner opo-
wiadał anegdotę o probosz-

czu, który pyta Franka, dlaczego nie chodzi do kościoła. >>Bo wszystko już wiem o Bo-
gu<<. >>A ile jest Osób Boskich?<< >>Dwie<<. >>Tak cię wikary uczył?<< >>Uczył, że 
trzy, ale Bóg Ojciec był tak stary, że już chyba nie żyje<<. 
Trudno wyobrazić sobie poszczególne Osoby Boskie. Jedynie Jezus dał się poznać w ludz-
kim ciele. Jednak na pewno Bóg Ojciec nie jest starcem, a Duch Święty gołębicą. O wiele 
ważniejsze od wyglądu Osób Boskich jest ich działanie dla naszego zbawienia. 
>>Gdybyśmy mogli Boga zrozumieć, to On nie byłby Bogiem, gdyż wtedy byłby dostosowa-
ny do naszego ograniczonego rozumu - tłumaczył św. Augustyn. Poznanie ludzkie jest nie-
doskonałe i nie może w pełni pojąć nieograniczoności i nieskończoności Boga.  

/ks. E. Burzyk/ 

Z otchłani wołam do Ciebie, 
Ojcze i Synu, i Duchu Święty. 

Ufającym Tobie i czekającym na Ciebie 
przebacz grzechy i nieprawości. 

 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś niedziela Trójcy Przenajświętszej.  
▪ W tym tygodniu wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Procesja do  
4 ołtarzy po mszy św. o godz. 10.00. Prosimy o zaangażowanie się w przygotowanie uro-
czystości przez dekorację ołtarzy, niesienie sztandarów, feretronów itd. Prosimy także  
o nieblokowanie samochodami trasy procesji (taka jak w zeszłym roku), szczególnie na 
wjeździe na parking kościelny i na plac ks. Augusta Żołątkowskiego. 
▪ W przyszłym tygodniu na mszy świętej o godz. 10.00 ks. Józef Niżnik wprowadzi do ko-
ścioła relikwie św. Andrzeja Boboli. Kapłan ten doświadczył osobistych spotkań z naszym 
nowym patronem w parafii Strachocina – miejscu narodzin św. Andrzeja. Dzień wcześniej  
w sobotę 17 czerwca zapraszamy na film o św. Andrzeju Boboli spotkanie z ks. Józefem 
Niżnikiem do świetlicy wiejskiej w Brzezinach. 
▪ W tym tygodniu wspominamy w poniedziałek błogosławionych 108 męczenników z czasów 
II wojny światowej, a wśród nich bł. siostry Martę i Ewę (błogosławieństwo relikwiami), we 
wtorek św. Antoniego z Padwy (dedykowany jest mu prawy ołtarz boczny), w środę bł. bp 
Michała Kozala (jego obraz wisi na ścianie kościoła), a w sobotę św. brata Alberta (błogo-
sławieństwo relikwiami). Niech przykład świętych i błogosławionych nas umacnia. 
▪ Dziś po każdej mszy świętej istnieje możliwość wypożyczenia i oddania książek z Dzieła 
Bibliotecznego im. Bł. Sióstr Męczenniczek Ewy i Marty. 
▪ W środę zapraszamy na Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek do 
Bożego Miłosierdzia. 
▪ Poświęcenie pól z mszą świętą w Kowali Małej w Boże Ciało o godz. 15.00. 
▪ Wczoraj prawie 100-osobowa reprezentacja parafian uczestniczyła w mszy świętej pod-
czas, której odbyły się święcenia oraz ingres nowego Arcybiskupa Białostockiego ks. Tade-
usza Wojdy. Niech Pan w Trójcy jedyny Mu błogosławi! Parafialne dziękczynienie za ten dar 
odbędzie się 16 lipca o godz. 12.00 w Brzezinach. 

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda 
Urodził się 29 stycznia 1957 w Kowali w rodzinie Włady-
sława i Anieli Wojdów. Ukończył szkołę podstawową  
w Kowali w 1972 roku. Cztery lata później zdał maturę, po 
której wstąpił do Nowicjatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa 
Katolickiego (Pallotyni). Swoją drogę powołaniową za-
wdzięcza ks. Janowi Nowobilskiemu, wikariuszowi parafii 
brzezińskiej, wspaniałemu i świętemu kapłanowi, który po-
kierował go do Pallotynów (jego wujem był błogosławiony 
ks. Józef Stanek, SAC, kapelan Powstania Warszawskie-
go, męczennik). W latach 1977-1983 ks. Tadeusz studio-
wał Filozofię i Teologię w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarze-
wie k. Warszawy, a od 1980 r. Teologię Fundamentalną na 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Dnia 8 maja 
1983 roku przyjął święcenia kapłańskie w Stowarzyszeniu 
Apostolstwa Katolickiego. Przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa 
Króla w Warszawie, a następnie jako współpracownik Sekretariatu Misyjnego SAC w Ząb-
kach. W roku 1989 zrobił doktorat z Misjologii na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w 
Rzymie. Od 1990 pracował w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów. W 2012 roku został podsekretarzem tej kongregacji. Był także ka-
pelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie i Czerwonego Krzyża Włoskiego przy 
Centrum Edukacji fizycznej dla niepełnosprawnych. 12 kwietnia 2017 papież Franciszek 
mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa 
„Oportet praedicari Evangelium” (Potrzeba, aby Ewangelia była głoszona). Święcenia bisku-
pie i ingres do katedry białostockiej odbył się 10 czerwca 2017 r. 

Boży człowiek… - bł. Gerard z Clairvaux (14 czerwca) 
Gerard był starszym bratem św. Bernarda z Clairvaux (+ 1153). 
Szykował się do stanu rycerskiego. Gdy Bernard zdecydował 
się obrać stan zakonny, usiłował odwieść go od tego zamiaru. 
Bernard przepowiedział mu wtedy dzień, w którym cierpienie 
rozjaśni jego umysł, a cios zadany włócznią sprawi, że 
braterska rada poprzez ranę dotrze w głąb serca. W kilka dni 
później przy obleganiu zamku w Grancey Gerard odniósł ranę  
i dostał się do niewoli. Gdy ozdrowiał, przyłączył się do braci, 
którzy byli już w Cîteaux. W roku 1115 należał do grupy, która 
zakładała opactwo w Clairvaux. Troszczył się w nim m.in.  
o murarkę, kowalstwo, ogród i warzywnik. Bernard powierzał 
mu następnie sprawy bardziej delikatne i chętnie zabierał go  
z sobą. Jeździł m.in. do Rzymu, gdy Innocenty II wezwał 
wielkiego reformatora do siebie. Gdy wracali, Gerard 
zachorował w Viterbo, ale dzięki modlitwie Bernarda powrócił 
do zdrowia. Na nowo zapadł na zdrowiu w Clairvaux. Intonując 
psalm 148, zmarł 13 października 1138 r. Bernard, nie mogąc 

powstrzymać żalu, napisał wówczas mowę, która należy do najpiękniejszych stronic Doktora 
Miodopłynnego. Cystersi czcili zawsze Gerarda jako błogosławionego. Kult zaaprobowano 
w roku 1702. Modlitwa. Boże, przez wstawiennictwo bł. Gerarda prosimy, byś przeszył 
naszą duszę obojętności i wlał w nią prawdzwiwą miłość. Amen. 

Tu es Petrus... 
214. Pius III (22.IX-18.X.1503) Francesco Todeschini Piccolomini, bratanek Piusa II, ur.  
w 1439 k. Sieny, został w 1460 arcybiskupem Sieny i kardynałem. Pius III był zdeklarowa-
nym wrogiem symonii i jawnym przeciwnikiem Aleksandra VI. Miał dobrą wolę przeprowa-
dzenia reformy Kościoła, zmarł po 26 dniach pontyfikatu. 

Zamyśl się… 
„Musimy porzucić nasze fałszywe pew-
ności, naszą intelektualną pychę, która 
uniemożliwia nam dostrzeżenie bliskości 
Boga. Musimy podążać drogą wewnętrz-
ną świętego Franciszka - drogą ku tej 
ogromnej prostocie zewnętrznej i we-
wnętrznej, która czyni serce zdolnym do 
widzenia.”             /papież Benedykt XVI/ 

Uśmiech 
Do Nieba szły monety. W Bramie stał św.Piotr i 
wpuszczał te monety.  Do Nieba weszły dziesię-
ciogroszówki, dwudziestogroszówki. Piotr prze-
puścił też złotówki i dwuzłotówki.  Ale pięciozło-
tówki św. Piotr zatrzymał. - św. Piotrze czemu 
nie chcesz nas wpuścić? - zapytały się piątki.  - 
A dlatego, że was nigdy w kościele nie widziałem 
- odpowiedział św. Piotr 

Coś dla ducha… 
„Nie próbuj się cofać” 

„Wiem, że kuszące jest patrzenie wstecz na szczytowy okres twojej duchowej podróży i my-
ślenie: Bardzo potrzebuję powrócić do tych miejsc. Ale duchowa podróż nie jest powraca-
niem do dobrych miejsc. Jest kroczeniem do celu. Niezależnie od okoliczności, dzisiaj jest 
najlepszym miejscem, w jakim byłeś. A to dlatego, że jest pełne niesamowitych możliwości. 
Celowo przyprowadziłem cię do tego momentu życia. Teraz poprowadzę cię do osiągnięcia 
celów, które zaplanowałem. Jeżeli jesteś obecnie w dobrym miejscu, nie daj się kusić po-
wrotom do innych okresów twojego życia. Dziękuj Mi za niepowtarzalność i świętość tego 
miejsca i czasu. Dzisiaj kocham cię tak samo mocno, jak kochałem w najlepszym momencie 
twojego życia. Nie trać energii na próby powrotu do innych czasów. Rozpocznij dokładnie tu, 
gdzie jesteś. Razem ruszajmy do przodu, do jeszcze bardziej niezwykłych miejsc.”    

/Andy Cloninger/ 
 


