
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek  04.06 Dzień Powszedni 
1800  1) + Józefę Barańską (r. śm.) 
         2) + Genowefę Piotrowską z int. rodziny Stachurów i Śliwińskich  
1900  1) + Kazimierę, Józefa Prokopów (r. śm.) 
        2) + Mariannę Wierzbicką z int. Kazimierza i Stanisławy Wierzbickich  
Wtorek 05.06 Wspomnienie św. Bonifacego RELIKWIE BŁ. MAŁGORZATY ŁUCJI 
1800 1) + Mariannę i zm. z rodziny Słowików, Adama i Józefa Młynarczyków  
        2) + Mieczysława i Danutę Piotrowskich z int. rodziny Sołtysów i Krężołków 
1900 1) + Aurela Zegadło (1 r. śm.), Adriana Zawadzkiego  
        2) + Genowefę Piotrowską z int. córki Ireny z rodziną  
Środa  06.06 Dzień Powszedni 
1800   1) + Mariana Puchałę i zm. z rodziny Puchałów 
          2) + Mariannę Rozborską z int. Agnieszki i Pawła Wysockich  
1900   1) + Mariana Gawiora i zm. z rodziny Rabiejów i Gawiorów  
         2) + Mariannę Brzozę z int. rodziny Sochów  
Czwartek 07.06 Dzień Powszedni - RELIKWIE BŁ. MĘCZENNIKIÓW Z PERU 
1800  1) + Anielę, Józefa, Edwarda, Stanisława Malickich, Henryka Kowalskiego  
         2) + Mariannę Wierzbicką z int. siostry Janiny z mężem  
1900  1) + Piotra i Jana Sochę  
         2) + Genowefę Piotrowską z int. wnuczki Zuzanny z rodziną  
Piątek 08.06 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  
1800 1) + Aurela Zegadło (1 r. śm.) z int. brata Mariana z rodziną  
        2) + Mieczysława i Danutę Piotrowskich z int. rodziny Borków i Wnuków  
1900 1) +  Mariannę, Jana Tkacz, Krystynę Kuta  
        2) + Genowefę Piotrowską z int. swatowej z Brzegów  
Sobota 09.06 Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny  
1800 1) + Genowefę Pietszczyk i zm. z rodziny Pietszczyków i Tkaczów  
        2) + Genowefę Piotrowską z int. sąsiada Pawła Krzyszkowskiego z żoną  
1900  1) + Juliana, Cecylię, Czesława, Eugeniusza, Władysława, Marię Śmietanę, Włady-
sława i Stefanię Kruk 
         2) + Mariannę Wierzbicką z int. Aliny Grzegorczyk- Partyka z rodziną 
Niedziela 10.06 Dziesiąta Niedziela zwykła  
800   + Ks. Jana Pragnącego z int. uczestników pogrzebu z Nidy  
1000  Msza Św. za Parafię  
1200 1) Chrzty: Weronika Bała 
        2) za Rodziny przyjmujące Relikwie Krzyża Św. z Brzezin ul. Przemysłowa  
1600 1) + Bolesława, Krystynę Parkita, Kazimierza Barana, zm. dziadków Parkitów i zm.  
w czyśćcu cierpiących z int. rodziny  
        2) Msza św. z okazji poświęcenia pól w Brzezinach 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Pwt 5, 12-15   
                   2 Kor 4, 6-11 
Ewangelia: Mk 2, 23-28 
Pewnego razu, gdy Jezus 
przechodził w szabat po-
śród zbóż, uczniowie Jego 
zaczęli po drodze zrywać 
kłosy. Na to faryzeusze 
mówili do Niego: «Patrz, 
czemu oni czynią w szabat 
to, czego nie wolno?» On 
im odpowiedział: «Czy ni-
gdy nie czytaliście, co 
uczynił Dawid, kiedy zna-
lazł się w potrzebie i po-
czuł głód, on i jego towa-
rzysze? Jak wszedł do 
domu Bożego za Abiatara, 
najwyższego kapłana,  
i jadł chleby pokładne, któ-
re tylko kapłanom jeść 
wolno; i dał również swoim 
towarzyszom». I dodał: 

«To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn 
Człowieczy jest Panem także szabatu». 
 
Kazanie espresso… 
„Dla Żydów szabat był dniem odpoczynku. Ubóstwiano ten odpoczynek, zabraniając nawet 
czynić dobro. Pozwalano je czynić tylko w sytuacji zagrożenia. Dla chrześcijan niedziela to 
dzień odpoczynku i dzień czynienia dobra. Dzień Pański wykorzystujemy właściwie 
-uczestnicząc w Eucharystii 
-modląc się 
-odpoczywając 
-czyniąc dobro potrzebującym pomocy. 
Szacunek dla niedzieli jest wykładnikiem wiary.”                                              /ks. E. Staniek/  
 

Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat! 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Janinę Grze-
gorczyk z Kowali, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 



A w parafii… 
▪ Dziś po mszy św. o godz. 10.00 spotkanie zelatorów Różańca Św. 
▪ Zapraszamy na msze z błogosławieństwem relikwiami bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk  
we wtorek i bł. Michała i Zbigniewa, męczenników z Peru – w czwartek. 
▪ W czwartek Oktawa Bożego Ciała z procesją wokół kościoła 
i poświęceniem wianków. Tego dnia także pierwszy czwartek 
miesiąca. 
▪ W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,  
a w sobotę Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny. 
▪ Za tydzień w niedzielę poświęcenie pól w Brzezinach. Od 
14.30 od strony Morawicy i Radkowic kapłani będą modlić się 
przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych i razem z wiernymi 
udadzą się do kościoła, gdzie o 16.00 zostanie odprawiona 
msza św. z racji poświęcenia pól. 
▪ 26 maja w naszej parafii odbyła się I Komunia Święta, do której przystąpiło 50 dzieci. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się, by dzień przyjęcia przez dzieci Pana Jezusa 
do swoich serc był tak wyjątkowy. Dzieci komunijne złożyły na misje ofiarę 1 115 zł. Bóg za-
płać. 
▪ Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie procesji Bożego Ciała: dekoru-
jącym ołtarze, strażakom, dzieciom komunijnym i rocznicowym, chórowi, niosącym sztanda-
ry, obrazy i różaniec oraz służbie liturgicznej. 
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza 

Intencja różańcowa na czerwiec 
Intencja powszechna: Aby sieci społecz-
nościowe sprzyjały solidarności i posza-
nowaniu drugiego w jego odmienności. 

Extra… 
× 03.06 – Dzień Dobrej Oceny 
× 04.06 -  Dzień Wolności i Praw Obywatelskich 
× 08.06 -  Światowy Dzień Oceanów 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Mamy dużą liczbę inicjatyw głoszących Dobrą Nowinę ale wydaje mi się 
skierowanych głównie do młodzieży i dzieci a czy nie brakuje Ewangelizacji 
dorosłych? Jeden z Polskich biskupów mówi, że wywróciliśmy naukę Jezusa do góry 
nogami bo Jezus błogosławił dzieciom a dorosłych nauczał a my błogosławimy 
dorosłym a nauczamy dzieci. 
- /DZ/ Szczerze, obiektywnie patrząc uważam, że inicjatyw ewangelizacyjnych ogólniew 
Kościele jest za mało. Patrząc globalnie widzimy wiele przykładów, tak jak wcześniej o tym 
mówiłem. Jednak patrząc lokalnie jest znacznie gorzej. Gdyby przeanalizować życie małych 
parafii to nie wygląda to za kolorowo. Tu mogę znów wrócić do tematu Nowej Ewangelizacji. 
Przyzwyczailiśmy się, że Polacy to osoby wierzące, dlatego Parafia często podejmuje 
tradycyjne zadania, znane od lat i bardzo potrzebne: jest Eucharystia, inne sakramenty, 
homilie niedzielne, czasem pielgrzymka. Jednak w dużej grupie trudno dotrzeć do każdego. 
Sposobem na dotarcie mogą być małe wspólnoty w parafiach. I przechodząc wprost do 
odpowiedzi na Twoje pytanie, dużo łatwiej gromadzić w takich grupach dzieci niż dorosłych. 
Przecież jest z nimi kontakt np. w szkole, bądź w trakcie przygotowań do komunii, czy 
jeszcze do bierzmowania. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że brakuje nauczania dorosłych 
poza niedzielną homilią. Dlaczego? Bo jest to trudniejsze. Bo trzeba się do tego 
przygotować. Bo dorośli mają więcej do powiedzenia. Bo trzeba do dorosłych wyjść  
(w przeciwieństwie do dzieci, oni nie przyjdą, bo muszą). Bo trzeba zaryzykować. 
Pamiętajmy jednak, że takie inicjatywy wspólnotowe wcale nie muszą wychodzić tylko od 
strony kapłanów. Wszyscy jesteśmy Kościołem i wszyscy jesteśmy wezwani do 
Ewangelizacji. Życzę nam wszystkim (a przede wszystkim kapłanom) bycia jak Jezus: 
otwartości na dzieci i odwagi i chęci rozmawiania o Królestwie Bożym z dorosłymi. 

Boży człowiek… - św. Jan Grande (3 czerwca) 
Jan Grande Romár urodził się 6 marca 1546 roku w mia-
steczku Carmona nieopodal Sewilli. W 1566 roku w Jerez 
de la Frontera założył szpital dla nieuleczalnie chorych. 
Osiem lat później wstąpił do Zakonu Szpitalnego św. Jana 
Bożego (bonifratrów). Dostrzegł to biskup Sewilli, który po-
lecił mu reformę szpitalnictwa. Jan został przełożonym 
szpitalnej wspólnoty zakonnej i mistrzem nowicjatu; był 
także fundatorem i zarządcą szpitala. Prowadził życie bar-
dzo ubogie, poświęcając swój czas kontemplacji i modli-
twie. Zmarł 3 czerwca 1600 roku podczas epidemii dżumy, 
niosąc pomoc zarażonym. Modlitwa. Boże Miłosierny 
przez wstawiennictwo św. Jana prosimy Cię o wzrok miło-
ści i czyny dobroci dla bliźnich potrzebujących pomocy  
i opieki medycznej. Amen. 

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Jesteśmy narodem i historię tworzą narody, nie ideologie, narody są protagonistami historii. 
Tworzymy wspólnotę, Kościół. Jeżeli chcesz budować jako chrześcijanin musisz robić to 
wraz z ludem Bożym, w Kościele, jako naród. Nie w małej, eleganckiej, szykownej grupce, 
odseparowanej od życia ludu Bożego. Ludem Bożym jest Kościół, z wszystkimi ludźmi do-
brej woli, z młodymi, dorosłymi, chorymi, zdrowymi, grzesznikami, bo wszyscy nimi jeste-
śmy! Z Jezusem i Maryją, ze świętymi, którzy nam towarzyszą. Iść jako lud. Tworzyć jego 
historię. Jezus liczy na nas i liczy także na ciebie, na nią, na wszystkich, na każdego z nas. 
(…)Jezus wysyła nas z misją, jesteśmy bowiem wezwani do tego, aby wychodzić do innych, 
a nie być Kościołem zamkniętym w utartych i wygodnych schematach. Trzeba wychodzić do 
drugiego i siać ziarna nadziei oraz odnawiać historię. Wychodząc, trzeba pamiętać, że na-
szą wspólnotę winno charakteryzować miłosierdzie, dialog, wsłuchiwanie się w drugie-
go.(…) Powróćcie do korzeni i na nich budujcie przyszłość, z nich pochodzi życiodajny sok: 
nie przekreślajcie historii swojej ojczyzny, nie lekceważcie historii swojej rodziny, dziadków. 
Szukajcie korzeni, szukajcie waszej historii. I od nich zaczynajcie budowę przyszłości.  
A tym, którzy mówią, że «błędy narodowe to już przeszłość» lub że «powracanie do tego nie 
ma sensu», że «teraz wszystko zaczyna się od nowa» śmiejcie się w twarz. Oni są klaunami 
historii”                                                                                                        /papież Franciszek/ 

Zamyśl się… 
„Dwa wymiary: pojednanie z Bogiem  
i służba potrzebującym, powinny wy-
znaczać nasz ‘duszpasterski program 
miłosierdzia’".  
                 /kard. Franciszek Macharski/ 

Uśmiech 
- Nigdy nie chodzę do kościoła. Pewnie to ksiądz 
zauważył? - Tak, zauważyłem. - Dlatego, że jest 
pełen hipokrytów. - O niech się pan tym nie mar-
twi. Mamy duży kościół, znajdzie się miejsce dla 
jeszcze jednego. 

Coś dla ducha… 
„Wielkie wydarzenie” 

„Mężczyźni sprawdzają się w wielkich sprawach. Doskonale potrafią planować rodzinne wa-
kacje, udany, całonocny bal. Jest to godne podziwu, lecz wielu z nich jest kiepskich w zwy-
kłym, codziennym życiu i okazywaniu miłości w swoich rodzinach. Wielkie wydarzenia są 
wspaniałe, ale życie codzienne jest o wiele ważniejsze. Liczy się  wyłączenie telewizora  
i posłuchanie dzieci i żony. Liczy się też wybór czytania bajki na dobranoc zamiast gazety, 
która często jest jak tarcza obronna. I wreszcie mówienie bliskim, że się ich kocha, zamiast 
oczekiwania, że sami się domyślą, bo dwa lata temu zabrałeś ich na wymarzone wakacje. 
Tu jest wyzwanie. Spróbuj być bohaterem podczas wielkich i tych małych wydarzeń. Ja je-
stem tego rodzaju bohaterem.”                                                                       /Andy Cloninger/ 

 


