
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 11.06 Wspomnienie św. Barnaby 
1800  + Edwarda Kołbusa  
1900  + Stanisława Kaczora, Kazimierę Stokowiec  

Wtorek 12.06 Dzień Powszedni – RELIKWIE BŁ. SS. EWY I MARTY 
1800 1) + Stanisława i Stanisławę Krawiec  
        2) + Mieczysława, Danutę Piotrowskich z int. córki Magdy z rodziną  
1900 1) + Annę, Ignacego Cichońskich, Janinę, Stanisława Kruków, Władysławę, Tade-
usza, Marka Szewczyk, Wiktora Rabieja, Jerzego Domagałę  
        2) + Genowefę Piotrowską z int. rodziny Krzyszkowskich  
Środa 13.06 Wspomnienie św. Antoniego z Padwy  
1800   1) + Krystynę, Władysława Sieczkowskich z int. dzieci; 2) O Boże bł. dla Wiesława 
Frankowicza z okazji 50r. urodzin z int. żony z synem Sebastianem; 3) + Henryka Brzozę 
(15r. śm.), Janinę i Mieczysława Kowalskich; 4) + Helenę, Edwarda Pytlika, Franciszkę, 
Władysława Sołtys; 5) + Stanisława Lużyńskiego (15 r. śm.) i zm. z rodziny Lużyńskich, 
Krążków i Jakubczyków; 6) + Aleksandra, Wiesława, Mariana i Janinę Kubickich; 7) zm. 
z rodziny Kowalskich, Kaczorów, Cielątków, Malców; 8) O Boże bł. w 88r. urodzin Ma-
rianny z int. rodziny;  
2000   1) w 4 rocznicę ślubu Małgorzaty i Michała Zawadzkich   
         2) + Stanisława i Annę Wojcieszyńskich  
Czwartek 14.06 Wspomnienie bł. Michała Kozala 
1800  + Helenę (7r. śm.), Władysława Świetlików   
1900  + Mariannę, Alicję i Franciszka Zegadło  
Piątek 15.06 Dzień Powszedni  
1800 1) + Stanisława Kaczora (r. śm.) i zm. z rodziny Kaczorów  
        2) + Mariannę Wierzbicką z int. Krawczyków z Krajna  
1900 +  Antoninę, Józefa Wieczorek, Magdalenę Woźniak, Krystynę, Krzysztofa Krąż  
Sobota 16.06 Dzień Powszedni   
1800  + Ryszarda, Mariana, Franciszkę Bigaj, Helenę, Edwarda Pytlik i Władysława, Fran-
ciszkę Sołtys   
1900  + Stanisława Denkowskiego (23 r. śm.) 
Niedziela 17.06 Jedenasta Niedziela Zwykła – RELIKWIE ŚW. BR. ALEBRTA 
800   + Krzysztofa Machulskiego  
1000  W 18 r. urodzin Daniela Wojdy o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej z int. rodzi-
ców i braci 
1200  + Edwarda Kasperka  
1600  Msza Święta za Parafię  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Rdz 3, 9-15   
                 2 Kor 4, 13 – 5, 1  
Ewangelia: Mk 3, 20-35 
„Jezus przyszedł z 
uczniami swoimi do do-
mu, a tłum znów się zbie-
rał, tak że nawet posilić 
się nie mogli. Gdy to po-
słyszeli Jego bliscy, wy-
brali się, żeby Go po-
wstrzymać. Mówiono bo-
wiem: «Odszedł od zmy-
słów». A uczeni w Piśmie, 

którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wy-
rzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak 
może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, 
takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom 
nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłó-
cony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza 
i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego 
ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się 
ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świę-
temu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili 
bowiem: «Ma ducha nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc 
na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, 
gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowie-
dział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzą-
cych dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten 
jest Mi bratem, siostrą i matką». 

Kazanie espresso… 
„Tajemnica pokrewieństwa z Chrystusem to pełnienie woli Boga. Zachowywanie przykazań, 
wykonywanie ślubów, dochowywanie przysięgi, wypełnianie obowiązków, a to wszystko 
opromienione miłością Boga i ludzi. Oto środowisko nazaretańskiego domu.  
Tak niewiele trzeba, by należeć do Chrystusowej rodziny.                               /ks. E. Staniek/ 
 

Bracia i Siostry w Chrystusie 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Zapraszamy na błogosławieństwo relikwiami: 10 czerwca – błogosławionych sióstr mę-
czenniczek Ewy Noiszewskiej i Marty Wołowskiej oraz 17 czerwca – świętego brata Alberta. 
▪ W środę o 18.00 zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,  
a o 20.00 na Nabożeństwo Fatimskie. 
▪ W piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ Zapraszamy codziennie na nabożeństwa czerwcowe. 
▪ Dziś poświęcenie pól w Brzezinach. Za tydzień o 14.30 rozpoczyna się poświęcenie pól  
w Kowali (dwóch kapłanów z dwóch stron miejscowości). Msza święta z tej okazji zostanie 
odprawiona tego dnia o godz. 16.00 w Kowali.  
▪ W niedzielę 24 czerwca o godz. 10.00 do naszego kościoła zostaną wprowadzone relikwie 
bł. Rafała Chylińskiego. Zachęcamy do włączenia się w nowennę przed tą uroczystością, 
którą zaczynamy 15 czerwca. Tego dnia także o godz. 10.00 zostanie odsłonięta pamiątko-
wa tablica dedykowana zmarłemu Księdzu Janowi Pragnącemu. 

Nowenna do bł. Rafała Chylińskiego 

Boże, Ty dałeś błogosławionemu Rafałowi Chylińskiemu, prezbiterowi, łaskę naśladowania 
Chrystusa pokornego i ubogiego oraz niesienia pomocy potrzebującym i chorym w duchu 
ewangelicznej miłości; † spraw, abyśmy za jego przykładem pełnili dzieła chrześcijańskiego 
miłosierdzia * i zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim królestwie. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
Bł. Rafale Chyliński módl się za nami! 

Extra… 
× 12.06 - Święto Biura Ochrony Rządu 
× 13.06 - Święto Żandarmerii Wojskowej 
× 15.06 - Ogólnopolski Dzień Dogoterapii 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Jak myślisz czy każdy z nas może jakoś przyczynić się do pojednania 
Chrześcijan? W jednym z wywiadów abp. Tadeusz Wojda wyjawił, że jeżdżąc 
służbowo po świecie zawsze starał się zajrzeć do cerkwi i tam chwilę się pomodlić  
o jedność tych kościołów rozdzielonych od 1054 roku. Bardzo spodobał mi się ten 
gest taki zwykły prosty, wykonywany można powiedzieć w skrytości, nie dla oklasku  
i pokładający ufność w działanie Boga a nie tylko człowieka. 
- /DZ/ Przyznam szczerze, że za każdym razem, gdy jestem w cerkwii, czy świątyni 
protestanckiej też modlę się o jedność chrześcijan. Tylko mocą Boga, możemy znów 
stanowić jedno. Ciekawe, że Pan Jezus podczas ostatniej modlitwy w Wieczerniku prosił 
Boga Ojca właśnie o jedność swoich uczniów. Mówił dokładnie tak: „Nie tylko za nimi 
proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili 
jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat 
uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.” Obecnie w Kościele jest duża otwartość na ekumenizm. 
Jednak nie rzadko też spotykam się z postawą, którą trudno nazwać ekumenicznąU Czym 
jest według nas jedność chrześcijan? Czy wspólną liturgią? Wspólnym przywódcą Kościoła? 
Uznaniem jednej wykładni wiary i przyjęcie jej we wszystkich aspektach? Ja nieraz byłem 
świadkiem prawdziwej jedności chrześijan. Ludzi różnych wyznań, którzy mieszkają  
w jednej wiosce i wzajemnie się szanują, modlą razem, uczestnicza w nabożeństwach. 
Ludzi z różnych krańców świata, którzy w jednym kościele potrafią wspólnie modlić się do 
Jedynego Boga, a później razem rozmawiać, bawić się, wymieniać poglądy. Jedyna granica 
jedności jest w każdym z nas. Jeśli nie mamy wokoło siebie ludzi innych wzynań to módlmy 
się o tą jedność. Jeśli znamy takich ludzi, spróbujmy ich poznać. Bo jak mówić innym  
o Miłości Boga, kiedy Jego lud jest podzielony i nie potrafi wspólnie uklęknąć do modlitwy? 

Boży człowiek… - św. Kasper Bertoni (12 czerwca) 
Kasper przyszedł na świat w dniu 9 października 1777 ro-
ku w Weronie. W 1791 roku wstąpił do seminarium du-
chownego. W trakcie studiów angażował się w działal-
ność stowarzyszenia sanitariuszy katolickich, opiekują-
cych się chorymi i rannymi żołnierzami. 20 września 1800 
roku przyjął święcenia kapłańskie. Swoje wysiłki jako ka-
płan Kasper skoncentrował na młodzieży. Zorganizował 
dla niej Hufiec Maryjny, który w krótkim czasie zaowoco-
wał nowymi grupami w wielu miastach Francji. W 1816 
roku założył zgromadzenie stygmatynów św. Franciszka, 
oparte na regule św. Ignacego Loyoli. Wtedy też na jego 
drodze pojawiła się markiza Leopoldyna Naudet, z którą 
założył zgromadzenie sióstr Świętej Rodziny, i bł. Magda-
lena z Canossy, której pomagał założyć zgromadzenie 
Córek Bożej Miłości. Był też doradcą i przyjacielem innych 
zakonodawczyń i zakonodawców: Teodora Campostrini, 
A. Rossiniego-Serbatiego, M. Cavanisa, G. Benaglia. Pan 
Bóg prowadził go i doświadczał. Przez prawie 20 lat cier-
piał na poważną chorobę. Dla Kaspra oczywistym było, że 

wyrzeczenie się siebie jest podstawą spotkania z Bogiem. Takiej postawie dał świadectwo 
całym swoim życiem. Zmarł 12 czerwca 1853 roku, w swej rodzinnej Weronie. Modlitwa. 

Boże w Trójcy Jedyny przez wstawiennictwo św. Kaspra proszę Cię pomóż mi odnaleć dro-
gę swojego życia i odważnie nią kroczyć do Ciebie. Amen. 

Tu es Petrus... 
„Ekonomia nie może tylko domagać się zwiększenia rentowności, redukując rynek pracy, 
czego konsekwencją są nowi wykluczeni. Musi podążać drogą przedsiębiorców, polityków, 
myślicieli i działaczy społecznych, którzy na pierwszym miejscu stawiają człowieka i czynią 
wszystko, co możliwe, by zapewnić szanse na godną pracę. Połączmy nasze głosy, aby od-
powiedzialni za myśl i za zarządzanie gospodarką mieli odwagę odrzucić ekonomię wyklu-
czenia i potrafili otworzyć nowe drogi"                                                        /papież Franciszek/ 

Zamyśl się… 
„Kto kuje żelazo, zastanawia się najpierw, co 
chce z niego zrobić: czy sierp, czy miecz, 
czy siekierę. Także i my powinniśmy się za-
stanowić, jaką cnotę chcemy wypracować, 
żeby nie trudzić się na próżno”   /Św. Antoni/ 

Uśmiech 
Babcia z dziadkiem trafili do raju. Piękna po-
goda, anioły śpiewają, słoneczko świeci. 
- Sama widzisz - mówi dziadek do babci - 
gdyby nie ten twój jogging co ranek, już daw-
no byśmy tutaj byli. 

Coś dla ducha… 
„Wysiądź z łodzi” 

„Piotr znał łodzie, na morzu czuł się dobrze i bezpiecznie. Ale kiedy zobaczył Jezusa idące-
go po wodzie, wiedział, że staje przed całkiem nowym wyzwaniem. W ten sam sposób 
wzywam ciebie z twojej bezpiecznej strefy. Wzywam cię w miejsce, gdzie , aby działać, bę-
dziesz musiał całkowicie Mi zaufać. Nie bój się. Tam właśnie czeka cię przygoda. Czasami 
nawet gdy jesteś zaangażowanym chrześcijaninem, możesz poczuć się zbyt dobrze w swo-
im żywiole, zapominając, że istnieje coś więcej niż twoje doświadczenie. Jeżeli kiedykolwiek 
pomyślałeś: „Robiąc to, czuję się nieswój”, to nadszedł dobry czas, aby ponownie to prze-
myśleć. Tak jak Piotr musisz wiedzieć, że jestem Tym, który cię woła. Później możesz wejść 
w tę nową sytuację. Nawet kiedy wiatr wzmaga się i czujesz, jakbyś tonął, idź. Wyprowadzę 
cię z twojej „małej łódki” oczekiwań na ogromne morze Mojej woli.”            /Andy Cloninger/ 

 


