
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 Poniedziałek 21.05 Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
800   + Eugeniusza Skarbka (2 r. śm.) 
1200 + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Jana, Stanisława Węgrzynów, Mariannę, Jó-
zefa Rabiejów, Władysławę, Mariana Tulów    
1800   + Genowefę, Leona, Kazimierza, Tadeusza, Stanisława Baranów i zm. z rodziny Tka-
czów  
1900  + Mariannę, Stanisława i Zdzisława Skrzypek  
Wtorek 22.05 Dzień Powszedni 
1800 1) + Mariannę, Wincentego Bedlów z int. Lużyńskiej  
        2) + Mariannę Rozborską zam. Maria Kotarba z Kielc 
1900 1) + Mariannę i Franciszka Kowalskich z int. rodziny  
        2) + Mariannę Brzozę z int. rodziny Ufniaków   
Środa 23.05 Dzień Powszedni 
1800   1) + Aurela, Bogdana, Genowefę, Edwarda, Danutę Zegadło i zm.  z rodziny Pola-
ków  
          2) + Mieczysława Piotrowskiego z int. uczestników pogrzebu  
1900   1) + Helenę, Stanisława Daleszaków   
          2) + Edwarda Derenia z int. uczestników pogrzebu  
Czwartek 24.05 Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego   
1800 1) + Edwarda Machulskiego   
        2) + Andrzeja Kociołkowskiego z int. żony i córek  
1900 1) + Stanisława, Magdalenę, Antoniego Kaczorów, Mariannę, Henryka Młynarczy-
ków, Genowefę, Zdzisława Kutów, Annę Remling  
        2) + Genowefę Piotrowską z int. uczestników pogrzebu  
Piątek 25.05 Dzień Powszedni 
1800  1) W 18r. ur. Małgorzaty Malickiej z int. rodziców i rodzeństwa   
         2) + Genowefę Piotrowską z int. Tadeusza i Bogumiły Kij 
1900 + Marię Więcek z int. dzieci  
Sobota 26.05 Wspomnienie św. Filipa Nereusza 
1400  I Komunia Święta 
1800  + Zofię, Jana, Zofię Woźniczko  
1900  + Helenę, Jana, Józefa, Mieczysława Raczyńskich  
Niedziela 27.05 Uroczystość Najświętszej Trójcy  
800   + Cecylię, Henryka Kmiecików i Annę Giemzę  
1000  + Stanisława Żbikowskiego (4r. śm.) z int. rodziny 
1200   W int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. z Brzezin z ul. Wrzosowej 
1600  1) Msza Święta za Parafię  
        2) w int. mieszkańców Podwola z racji poświęcenia pól 
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Zesłanie Ducha Świętego 
20 maja 2018 r. Nr 25 (495) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Dz 2, 1-11  
                 Ga 5, 16-25 
Ewangelia: J15,26-27;16,12-15 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Gdy przyjdzie Pa-
raklet, którego Ja wam poślę 
od Ojca, Duch Prawdy, który 
od Ojca pochodzi, On za-
świadczy o Mnie. Ale wy też 
świadczycie, bo jesteście ze 
Mną od początku. Jeszcze 
wiele mam wam do powie-
dzenia, ale teraz znieść nie 
możecie. Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, doprowa-
dzi was do całej prawdy. Bo 
nie będzie mówił od siebie, 
ale powie wszystko, cokol-
wiek usłyszy, i oznajmi wam 
rzeczy przyszłe. On Mnie 
otoczy chwałą, ponieważ  
z mojego weźmie i wam ob-

jawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie  
i wam objawi». 
 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego 
poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,  

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic 
wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował 
się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim  

u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,  
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie 
nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, 
abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską 
miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 

który Ciebie, o Boże, obraża. 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jutro święto NMP Matki Kościoła. Msze św.  
o 8.00, 12.00, 18.00 i 19.00. Przyjdź Duchu Święty! 
▪ Dziś o 14.00 poświęcenie pól w Nidzie z mszą św. W niedzielę za tydzień o 14.00 poświę-
cenie pół na Podwolu, msza św. z tej okazji zostanie odprawiona o 16.00 w kościele. 
▪ W niedzielę 13 maja 2018 roku w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach ks. abp 
Tadeusz Wojda udzielił sakramentu bierzmowania 52 młodym osobom z parafii. Uroczy-
stość rozpoczęła się o godz. 16.00 od wprowadzenia do kościoła i poświęcenia figury Matki 
Bożej Fatimskiej ufundowanej przez bierzmowanych i parafian indywidualnych. Została 
umieszczona na postumencie, specjalnie wykonanym przez Marka Praszkiewicza. Arcybi-
skup Białostocki w homilii opowiedział młodym o bł. Klarze Badano, która poprzez sposób w 
jaki znosiła cierpienie, altruizm i poświęcenie swego cierpienia zyskała opinię świętości. Te-
go dnia odbyło się także pierwsze nabożeństwo fatimskie w tym roku. 
▪ 18 maja w SP w Brzezinach odbył się X Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs „Jan Paweł II 
– Patron Najgodniejszy”. Wzięło w nim udział 17 drużyn. Laureatami konkursu zostali:  
I miejsce – drużyna z Czostkowa; II miejsce – drużyna z Brzezin; III miejsce – drużyna  
z Masłowa. Gościem specjalnym był ks. bp Jan Piotrowski. Na ręce p. Beaty Łabęckiej skła-
damy organizatorom gratulacje za profesjonalne przygotowanie wydarzenia. 
▪ Zapraszamy dziś w godz. 15.00-19.00 na Festyn Rodzinno-Sportowy w Brzezinach.  
W trakcie imprezy odbędzie się m.in. 9. Bieg o Laur Brzezin i VI Turniej Sołtysów. Przewi-
dziano także różne atrakcje dla młodszych i starszych.  
▪ 26 maja o godz. 14.00 dzieci w naszej parafii przyjmą sakrament I Komunii Świętej. Spo-
tkania dla nich w pndz i wt o 16.30. W środę o 16.30 zapraszamy dzieci, ich rodziców, 
chrzestnych, rodzeństwo na spowiedź. W czwartek o 19.30 prosimy rodziców o przyjście  
i posprzątanie kościoła przed uroczystością. 
▪ Relikwie Krzyża Świętego rozpoczynają peregrynację w Nidzie. Pozostałe ulice w Brzezi-
nach zostaną nawiedzone po ukończeniu peregrynacji w Nidzie. 
▪ Za tydzień Uroczystość Najświętszej Trójcy. 

Extra… 
× 21.05 - Dzień Kadeta    × 22.05 - Dzień Praw Zwierząt    × 23.05 - Światowy Dzień Żółwia 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ No dobrze, przejdźmy do nowej Ewangelizacji, co to w ogóle jest? Zgoda 
dzisiejszy człowiek różni się od tego sprzed 50 lat ale jest bardzo podobny do tego 
sprzed 2000 lat, Rzymianie byli globalistami, to był świat podobny do naszego był 
globalny handel między Europą Afryką i Azją skoro wtedy wystarczyła Ewangelizacja 
to czemu teraz tworzymy jakąś Nową Ewangelizację?  
- /DZ/ No i to jest właśnie częsty problem niezrozumienia pojęcia Nowej Ewangelizacji. Jej 
podstawą nie jest szukanie nowych form i metod. Przymiotnik „nowa” nie określa 
innowacyjnej formy, a działanie od poczatku. Nowa Ewangelizacja jest przeznaczona dla 
osób, które są ochrzczone, ale porzucili swoją wiarę lub zaniechali praktyki religijne. Jej 
celem jest zbudowanie relacji między osobą a Osobą. Między człowiekiem a Bogiem. Nie 
chodzi w niej o teologiczne wywody, wskazywanie teoretycznych założeń. Głównym 
założeniem Nowej Ewnagelizacji jest przybliżenie Kerygmatu. Ukazanie, że Bóg jest 
miłością, że dał nam swojego Syna, by nas zbliżyć po rozłące grzechu, że Jezus za nas 
zmarł i zmartwychwstał, że Duch Święty uświęca mnie w Kościele, że Eucharystia przybliża 
mnie do Boga. Niby każdy z nas o tym słyszał, ale czy jesteśmy o tym przekonani? Czy 
zostajemy po prostu na poziomie wiedzy. Nowa Ewangelizacja nie jest wymysłem XXI 
wieku. O jej potrzebie po raz pierwszy powiedział Jan Paweł II w…. Krakowie w 1979 roku. 
Może to zaskakiwać, ale papież Polak, który miał doświadczenie oazy wiedział jak ważne 
jest budowanie prawdziwej relacji z Bogiem i przejście od wiedzy do doświadczenia miłości 
Bożej. Może warto spróbować w parafii podjąć Nową Ewnagelizację? 

Boży człowiek… - św. Jan Nepomucen (21 maja) 
Jan urodził się w 1348 r. w Pomuku (późniejsza nazwa Nepomuk) 
koło czeskiej Pragi. Został mianowany kanonikiem przy kolegiacie 
św. Idziego, a w dwa lata potem również kanonikiem przy kościele 
świętych Piotra i Pawła w Wyszehradzie. W roku 1390 został ar-
chidiakonem i proboszczem w Zatoc (Saaz). Stąd jednak rychło ar-
cybiskup Pragi powołał Jana na swojego wikariusza generalnego. 
Był to wielki zaszczyt, bowiem urząd ten dawał Janowi pierwsze 
miejsce po metropolicie w diecezji. Podczas trwającego sporu mię-
dzy Wacławem IV Luksemburczykiem a arcybiskupem Pragi Jan, 
będąc mediatorem, został uwięziony przez porywczego króla (ra-
zem z dwoma prałatami) 20 marca 1393 r. i poddany torturom. Jan 
zginął, ponieważ odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki 
królewskiej - królowej Zofii. Uważany jest za pierwszego męczenni-
ka tajemnicy spowiedzi. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo św. 
Jana wstrzymaj nasz język przed niemówieniem niepotrzebnych 
słów, opinii, żartów. Amen.  

Tu es Petrus... 
264. św. Jan Paweł II (18.V.1920-2.IV.2005) Karol Wojtyła ur. w Wadowicach. Papież od 
16.X.1978 roku. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 
455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wybór na głowę Kościoła osoby z kra-
ju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 
80-tych i 90-tych XX w. Pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat i był drugim co do długo-
ści w dziejach Kościoła. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których 
odwiedził 135 krajów, oraz 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 
przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii odwiedził 301. Jego celem było dotarcie 
do wszystkich parafii, zabrakło niewiele. Jan Paweł II mianował 232 kardynałów (w tym 9 
Polaków), ogłosił 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i 478 świętych. Napisał 14 
encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie. 13 maja 1981 roku miał 
miejsce zamach na życie papieża. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 o godzinie 21:37. Na 
pogrzebie zgromadziło się 300 tys. wiernych 200 prezydentów i premierów przedstawiciele 
wszystkich wyznań świata, wiatr przewracał kartki Ewangelii a ludzie krzyczeli Santo Subito 
– święty natychmiast, na kilka dni świat stanął w pokoju i pojednaniu. 1 maja 2011 roku zo-
stał ogłoszonym błogosławionym a 27 kwietnia 2014 został ogłoszony Świętym.   

Zamyśl się… 
„Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas,  
a my w Nim, a poza tym wszystko takie mało 
znaczące.”       /Św. brat Albert Chmielowski/ 

Uśmiech 
Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina: 
- Jak dojść do Kairu? - Cały czas prosto,  
a we czwartek w prawo. 

Coś dla ducha… 
„Odznaka niezależności” 

„Niezależność jest hasłem współczesnego świata. Wielu ludzi wierzy, że potrzeba bliskości 
drugiego człowieka jest oznaką słabości, dlatego stawiają sobie za cel bycie niezależnym. 
Mężczyźni uwielbiają przypinać na piersiach niezależność jako oznakę siły. Moja Ewangelia 
prawdy jest zbudowana na współzależności. Stworzyłem ludzi, aby potrzebowali Mnie i sie-
bie nawzajem. Kiedy człowiek potrafi przyznać się do tej potrzeby, wtedy ktoś wyjdzie mu 
naprzeciw i tak ukazuje się przebłysk Mojego królestwa. Jesteś Moim synem i chcę, abyś 
znał prawdę. Człowiek niezależny jest samotny. Odznaka niezależności, którą sobie przy-
piął, staje się tarczą przeciwko więziom z ludźmi, które dałem mu jako błogosławieństwo. 
Chcę, abyś stał się człowiekiem współzależnym, który potrafi przyznać się do swoich po-
trzeb i zauważyć potrzeby innych. Nie przypinaj odznaki niezależności.”      /Andy Cloninger/ 

 


