
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 19.06 Dzień Powszedni  
1800 1) + Ryszarda, Stanisławę, Mariana Bigajów, Helenę Pytlik, Władysława, Franciszkę 
Sołtys  
        2) + Władysława Lużyńskiego z int. koleżanek córki Jolanty 
1900 1) + Janinę (5 r. śm), Stanisława Kruka, Annę, Ignacego Cichońskich  
        2) + Danutę Włodarczyk z int. rodziny Stokowców 
Wtorek 20.06 Dzień Powszedni  
1800 1) + Stefana, Janinę, Józefa Gubałów, Edwarda Śmietanę, Stanisławę Pietrzyk, Łuka-
sza Stachurę i Marcina Sołtysa   
       2) + Władysława Lużyńskiego z int. koleżanek córki Jolanty 
1830 1) + Władysława (18 r. śm.), Stanisławę Malickich zam. Kubiccy  
        2) + Ewelinę Jabczyk zam. mąż 
Środa 21.06 Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (wsp. obowiązkowe)  
1800 1) + Franciszka Kołka (12 r. śm.)   
        2) + Władysława Lużyńskiego z int. rodziny Piotrowskich i Długoszów 
1900 1) + Edwarda Brzozę z int. córki Jolanty  
        2) + Ewelinę Jabczyk z int. sąsiadów Engelów 
Czwartek 22.06 Dzień Powszedni  
1800 O Boże bł. dla Eweliny i Artura oraz Pauliny i Mateusza w r. ślubu i zdrowie dla ich 
dzieci  
1930 + Bogdana Słowińskiego zam. córka z rodz.  
Piątek 23.06 Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)  
1800 1) + Zygfryda Kruka  
        2) + Janinę Kowalską zam. wnuczek Łukasz z rodz.  
1900 1) + Wiesława Kubickiego (1 r. śm.) z int. rodz 
        2) + Władysława Lużyńskiego z int. szwagra Jana   
Sobota 24.06 Narodzenie Św. Jana Chrzciciela (uroczystość)  
1600 ślub: Agnieszka Młynarczyk i Marcin Dudek  
1700 + Jana, Stefanię, Czesława Skarbków z int. córki  
1800 1) + Dziękczynna w 50 r. ślubu Marii i Henryka Szałasów o Boże bł. i opiekę dla całej 
rodziny   
       2) + Władysława Lużyńskiego z int. żony z dziećmi  
Niedziela  25.06 XII Niedziela Zwykła 
800 + Mariannę, Władysława Frankowiczów, Mariannę, Jana, Stefana Domagałów z int. 
rodziny   
1000 + Katarzynę, Stanisława Zegadłów i zm. z rodziny   
1200 Chrzty: Franciszek Fijałkowski 
1600 Msza Święta za mieszkańców Podwola z racji poświęcenia pól 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Wj 19, 2-6a  / Rz 5, 6-11 
Ewangelia: Mt 9, 36 – 10, 8 
« Jezus, widząc tłumy, litował się nad 
nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak 
owce niemające pasterza. Wtedy rzekł 
do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało. Proście 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 
na swoje żniwo». Wtedy przywołał do 
siebie dwunastu swoich uczniów  
i udzielił im władzy nad duchami nie-
czystymi, aby je wypędzali i leczyli 
wszystkie choroby i wszelkie słabości. 
A oto imiona dwunastu apostołów: 
pierwszy – Szymon, zwany Piotrem,  
i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn 
Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip  
i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, 
Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szy-
mon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, 
który Go zdradził. Tych to Dwunastu 
wysłał Jezus i dał im takie wskazania: 

«Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie ra-
czej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest króle-
stwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędo-
watych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie». 
Kazanie espresso… 
„Ignacy Gogolewski wspomina, jak ksiądz Bronisław Bozowski powiedział mu przed laty: 
>>Przyszedłeś, taki trochę bezrozumny, ale ja nie chcę z tego wyciągać wniosków, nie 
gniewam się na ciebie. Widocznie twoja droga do Boga jest dłuższa<<. 
Być może w swojej [nad]gorliwości ewangelizacyjnej apostołowie planowali od razu nawró-
cić cały świat. Jezus każe im zacząć od własnego narodu - od nawracania Izraelitów. W ten 
sposób uczy ich dystansu wobec siebie i szacunku do pogan. 
Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski przypomina, jak istotne jest poznanie ważnej prawdy, że 
zbawienie zawsze pochodzi od Chrystusa. Podkreśla równocześnie, że >>nie wolno trakto-
wać innych religii jak durniów, których trzeba nawracać<<.                              /ks. E. Burzyk/ 
 

Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy Aurela Zegadło  
z Kowali który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 



A w parafii… 
▪ Dziś do naszej świątyni o godz. 10.00 ks. Józef Niżnik ze Strachociny wprowadzi relikwie 
św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski. Niech ten wielki święty uczy nas jedności i pełnej ofiary 
złożonej Bogu z własnego życia. 
▪ W dniu 16 czerwca delegacja naszej parafii udała się do Międzynarodowego Sanktuarium 
Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Tam podczas Eucharystii o godz. 12.00 z rąk ks. Je-
rzego Olszówki SDS zostały odebrane relikwie I stopnia św. Jadwigi. Pielgrzymi w drodze 
powrotnej nawiedzili cmentarz w Grzymałkowie i modlili się nad grobem śp. ks. proboszcza  
Wacława Smolarczyka, którego rocznica śmierci przypada 19 czerwca.  
▪ Składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie w przygotowanie procesji Bożego 
Ciała. Dziękujemy osobom, które udekorowały ołtarze, strażakom, niosącym obrazy i fere-
trony, dzieciom I komunijnych i wszystkim uczestnikom tego nabożeństwa. 
▪ Tradycyjnie przez cały tydzień świętujemy Oktawę Bożego Ciała. Zapraszamy codziennie 
na mszę świętą popołudniową z procesją wokół kościoła. W czwartek 22 czerwca zapra-
szamy na mszę świętą kończącą Oktawę, po której odbędzie się procesja do 4 ołtarzy i po-
święcenie wianków. 
▪ Trwa miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a w piątek przy-
pada Uroczystość Serca Jezusowego. 
▪ W środę wspominamy św. Alojzego Gonzagę, którego figura umieszczona jest w prawym 
ołtarzu bocznym. W sobotę uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. 
▪ Spowiedź przed zakończeniem roku szkolnego w środę od g. 17.00, msza św. na zakoń-
czenie roku dla ZS w Brzezinach w kościele w czwartek o godz. 9.00, a w SP w Kowali  
w piątek o g. 10.00. 
▪ Dziś poświęcenie pól w Kowali Dużej. O godz. 14.00 dwóch księży wyruszy z końców 
miejscowości, by o godz. 15.00 odprawić mszę świętą w remizie OSP. 
▪ Za tydzień o g. 15.00 poświęcenie pól na Podwolu. Msza Św. w kościele o g. 16.00. 
▪ Dziękujemy dzieciom I komunijnym za złożenie daru na misce w wysokości 1740 zł. 

Śp. s. Aniela Krąż 
W dniu 13 czerwca 2017 roku w wieku 79 lat zmarła s. Aniela Krąż pochodząca z Brzezin. 
Pogrzeb odbył się w piątek 16 czerwca w Kiełczewicach Maryjnych. Aniela Krąż urodziła się 
12 maja 1938 roku w Brzezinach z rodziców Jana i Anny z d. Zatorska, którzy mieli pięcioro 
dzieci (4 córki i syna). Ochrzczona została 28 maja 1938 r. w kościele parafialnym w Brzezi-
nach. Sakrament bierzmowania przyjęła 29 czerwca 1951 r. Ukończyła 7-klasową szkołę 
podstawową. Zgromadzenie Sług Jezusa poznała przez dom zakonny w Kielcach, gdzie 
pracowała przez 2 lata w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonym przez siostry. Formację 
zakonną w Zgromadzeniu Sług Jezusa rozpoczęła w 1971 r. Pierwszą profesję złożyła w 
1973, a profesję wieczystą w 1979 roku. Pełniła obowiązki zlecone przez przełożonych w 
następujących wspólnotach Zgromadzenia: Otwock, ul Konopnickiej (1973-1974), Urzędów 
(1974-1977), Burzyn (1977-1985), Kiełczewice (1985 do chwili obecnej).  
Znalezione… 
„Jesteś kochany. Gwałtowne i śmiertelne przestępstwa, które popełniasz, są obrzydliwe  
i nienawistne, ale jesteś kochany. Jesteście umiłowani przez Boga, swojego Stworzyciela, 
ponieważ stworzył was na Swój obraz i zgodnie z Jego wizją, i umieścił was na tej ziemi dla 
wielkich rzeczy, zgodnie ze Swoim planem dla całej ludzkości. Jesteście ukochani przeze 
mnie i miliony takich jak ja, nie z powodu tego, co robicie, ale przez to, do czego jesteście 
zdolni jako cudowne stworzenia Boże, który stworzył nas jako ludzi. Jesteś kochany przeze 
mnie i miliony takich jak ja, bo wierzymy w waszą przemianę. (…)Wierzymy w przemianę 
ludzi, ponieważ całe przesłanie Krzyża i Zmartwychwstania Jezusa polega na wyrwaniu 
człowieka z więzów grzechu i śmierci do wyzwolenia do dobroci i życia wiecznego”  

/koptyjski biskup Angaelos/ 

Boży człowiek… - św. Wincenta Geroza (20 czerwca) 
Katarzyna urodziła się w Lovere 29 października 1784 roku. Kiedy 
zachorował jej ojciec, oddała się z całym poświęceniem posłudze 
względem niego. Na jej rękach ojciec pożegnał świat, niebawem 
zmarła także matka. Katarzyna miała wówczas 30 lat. Cały ciężar 
utrzymania domu i rodzeństwa spadł więc na jej barki (1814).  
W tym samym roku do Lombardii weszły wojska austriackie, gra-
biąc i pustosząc wszystko. Po ich odejściu nastała nędza, głód  
i epidemie. Tłumy nędzarzy nawiedzały również Lovere, błagając 
o kawałek chleba. Katarzyna chętnie dzieliła się z potrzebującymi 
czym tylko mogła. Prawdziwą ręką Opatrzności Bożej dla potrze-
bujących był także w owym czasie miejscowy proboszcz, Rusty-
cjan Barboglio. Wystawił on szpital dla chorych i opuszczonych. 

Do jego obsługi wybrał pobożne dziewczęta swojej parafii, z których utworzył nową rodzinę 
zakonną sióstr miłosierdzia z Lovere. Do współpracy zaprosił również Katarzynę. Oddała 
ona ojcowiznę rodzeństwu, a sama wstąpiła do zgromadzenia i tu złożyła śluby, przyjmując 
imię Wincenta ku czci św. Wincentego a Paulo. Przełożoną dzieła od kilku lat była św. Bar-
tłomieja Capitanio. Wincenta z całym zapałem pomagała współzałożycielce w tej pięknej 
pracy. 26 lipca 1833 roku Bartłomieja zmarła w wieku zaledwie 26 lat. Modlitwa. Boże przez 
wstawiennictwo św. Wincenty ucz nas czytać znaki czasu, które nam dajesz. Amen. 

Tu es Petrus... 
215. Juliusz II (31.X.1503-21.II.1513) Giuliano della Rovere, ur. w 1443, bratanek Sykstusa 
IV, franciszkanin, zdobył gruntowne wykształcenie i został przez wuja w roku 1471 wynie-
siony do godności kardynalskiej. Juliusz, człowiek wielkiej siły ducha i ciała, był jednym  
z najpotężniejszych papieży renesansu, jednak bardziej jako mąż stanu niż kapłan. Za 
główne zadanie pontyfikatu uważał wzmocnienie potęgi państwa kościelnego; problemów 
wewnętrznokościelnych nie dostrzegał. Podczas jego pontyfikatu tworzyli: Bramante (plany 
nowej konstrukcji Bazyliki Piotrowej), Michał Anioł (plafon w Kaplicy Sykstyńskiej) i Rafael 
(freski w Watykanie). Nieporozumienia papieża z królem francuskim spowodowały inicjaty-
wę zwołania soboru w który zwołał na 19 kwietnia 1512 w Rzymie. V Sobór Laterański był 
ostatnią papieską próbą przeprowadzenia reformy w Kościele przed reformacją. Juliusz II 
ogłosił w 1504 dekret o zakazie symonii podczas wyboru papieża W kwietniu 1506 położył 
kamień węgielny pod nową Bazylikę św. Piotra. 
 

Zamyśl się… 
"Od bliźniego jest życie lub śmierć. Bo jeżeli 
pozyskaliśmy brata, Boga pozyskaliśmy; ale 
jeżeli zgorszyliśmy brata, zgrzeszyliśmy 
przeciw Chrystusowi".                 /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Chłopak, zainteresowany zakonem, pyta się 
jezuity: - Czy to prawda, że wy jezuici zaw-
sze odpowiadacie pytaniem na pytanie? -  
A kto Ci takie głupoty naopowiadał? 

Coś dla ducha… 
„Post wbrew ciału” 

„Wielu ludzi nie rozumie siły postu i modlitwy. Myślą, że post jest sposobem pokazania, jak 
są poważni i święci. Ale nie o to chodzi. Post jest wspaniałą drogą, przez którą duchowa 
strona ciebie może powiedzieć ciału i zmysłom: „Trzymajcie się w cieniu!”. Jeśli zawsze 
swojemu ciału dajesz to, czego chce, umieściłeś je u steru. I nie dziw się, że prowadzi cię 
tam, gdzie chce. Jeżeli potafisz odmówić czegoś swojemu ciału, twój duch będzie skupiony  
i zachowa kontrolę. Jeżeli masz problemy ze zwalczaniem pokus, post jest najlepszą drogą 
panowania nad ciałęm. To nie znaczy, że jesteś bardziej święty niż ktoś, kto nigdy nie pości. 
To znaczy, że prosisz o pomoc w walce z ciałem. Poddaj Mi się, a pomogę ci zwyciężyć.”  

/Andy Cloninger/ 
 


