
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 10.06  NMP Matki Kościoła 
800 + Teresę Stachurę z int. Zofii Krzysiek 
1200 za parafię 
1800  1) + Edwarda Kołbusa (15 r. śm.) 
         2)  W 70 r. ur. Teresy Rabiej o zdrowie i Boże bł. z int. dzieci i wnucząt 
1900  + Stefana, Mariannę i Edwarda Bugajskich, Szymona, Franciszka, Mariannę Stachurów, 
Katarzynę Baran i Ks. Jana Pragnącego z int. Bugajskich 
Wtorek 11.06 Dzień Powszedni 
18001) + Jakuba Kucharczyka (r. śm.) z int. sios. Agaty 2) + Wiesława Januszka z int. swatów  
1900 1) + Ks. Jana Pragnącego z int. rodziny Brzozów i Pragnących 
        2) +Annę, Ignacego Cichońskich, Janinę, Stanisława Kruków, Władysława, Tadeusza, 
Marka Szewczyków, Wiktora Rabieja, Jerzego Domagałę  

Środa 12.06 Dzień Powszedni - RELIKWIE BŁ. MARTY I EWY 

1800 1) +Stanisława, Annę i Mieczysława Wojcieszyńskich; 2) + Władysława Szałasa, Janinę 
Lisowską z int. Barbary Szałas; 3) + Stanisława Lużyńskiego (r. śm.) i zm. z rodz; 4) + Antoni-
nę, Józefa Wieczorków, Magdalenę Woźniak, Krystynę i Krzysztofa Krąż; 5) + Antoninę, Pio-
tra, Franciszkę, Stanisława Pobochów; 6) + Kazimierę Prokop ( r. śm.); 7) W 30 r. ślubu Pawła 
i Iwony z int. rodzic.  8) + Teresę Rogalewską, Janinę i Stanisława Zioło, Mariannę i Antoniego 
Materek; 9) + Władysława Tetelewskiego z int. żony Czesławy; 10) + Bronisława Salwę (7 r. 
śm.); 11) W 1 r. ślubu Martyny i Wojciecha  z int. mamy i sióstr; 12) + Genowefę Władyszew-
ską z int. prawnucząt; 13) + Pawła i Tadeusza Rejmentów z int. chrzestnego; 14) W 1 r. ślubu 
Justyny i Łukasza Skrzyniarz, w 5 r. ślubu Karoliny i Tomasza Piwowarskich, w 6 r. ślubu Ka-
tarzyny i Łukasza Wójtowiczów; 15) + Pawła Rejmenta (27r. śm.); 16) + Dominika Mulawa; 
17) dziękczynna z racji 88 urodzin Janiny; 18) + Reginę Kubicką (3r. śm) z int. córki Moniki; 
19) + Władysława Dyragę; 20) + Zdzisława i Mariannę Stachura; 21) + Andrzeja Znoja z int. 
koleżanek i kolegów z klasy; 22) + Franciszka, Józefę Gola, Genowefę i Adama Cygan i zm.  
z rodziny Golów i Kutów z int. Heleny Kuty; 23) + Zofię, Jana, Ewę Zbańskich i Stanisławę 
Borkowską; 23) dziękczynna za lotnisko i piknik modelarski w Kowali; 25) + Mariannę Świe-
tlik; 26) + Mariana i Czesława Bedlę; 27) + Józefę i Piotra Wcisło  
Czwartek 13.06 Dzień Powszedni 
1800 1) + Adriana Zawadzkiego i Aurela Zegadło (2 r. śm.) z int. rodziny  
        2) + Zenona Króla z int. syna Artura z rodziną 
2000  1) + Cecylię i Henryka Kmiecików, Annę Giemzę, Genowefę i Edwarda Tworków i Stani-
sława Wójcika           2) + Teresę Stachurę z int. Justyny i Łuksza Chwaszcz z Ropczyc  
Piątek 14.06 Dzień Powszedni  
18001) + Helenę (8r. śm), Władysława Świetlików  2) + Teresę Stachurę z int. Małgorzaty Zając  
1900 1) + Danutę Stachurę (4 r. śm.)     2) + Stanisława Zychowicza od uczestników pogrzebu  
Sobota15.06 Dzień Powszedni   
1600 ślub Sylwia Kowalska i Dawid Sowula 
1800 W 5 r. ślubu Małgorzaty i Michała Zawadzkich 
1900 + Genowefę Pietszczyk, Genowefę Tkacz i zm. z rodziny Pietszczyków i Tkaczów  
Niedziela16.06 Uroczystość Trójcy Świętej  
800+ Mariana, Mariannę, Piotra Piotrowskich z int. córki  
1000 1) za Parafię     2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. 
1200 + Edwarda (15r. śm.), Władysława, Reginę Kasperków 
1600 + Bolesława (w r. śm.), Krystynę, Bożenę, Irenę Parkita, Kazimierza Barana, dziad-
ków Parkitów i zm. w czyśćcu cierpiących z int. rodziny 

  
 
 

 Uroczystość  
Zesłania Ducha Świętego 

9 czerwca 2019 r. Nr 28 (550) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 2, 1-11 / Rz 8, 8-17     Ewangelia: J 14, 15-16. 23b-26 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 
moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami 
był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 
umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje 
Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Te-
go, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Para-
klet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy 
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». 
 

Duchu Święty nadaj smak naszemu życiu! 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, jutro drugi dzień Zielonych Świątek, Święto 
NMP Matki Kościoła. 
▪ Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec. Zapraszamy na nabożeństwa do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa codziennie po mszy świętej o godz. 18.00.  
▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza seniorów na warsztaty dietetyczne, które odbędą się  
w sobotę 22 czerwca o godz. 16.00 w świetlicy przy fontannie w Brzezinach. Podczas zajęć 
uczestnicy dowiedzą się jak zapobiegać i leczyć dietą schorzenia, otrzymają praktyczne po-
rady w przygotowywaniu zdrowych potraw, a także nauczą się wybierać lepsze zamienniki 
produktów żywnościowych. W programie przewidziano degustację wspólnie przygotowane-
go posiłku. Ponadto każdy uczestnik warsztatów otrzyma przykładowe przepisy kulinarne. 
Osoby zainteresowane proszone są o wpisanie się na listę, która znajduje się w kościele za 
ławkami. 
▪ Zapraszamy w środę na nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w czwartek 
na nabożeństwo fatimskie 
▪ W środę msza św. z uczczeniem relikwii bł. Marty Wołkowskiej i Ewy Noiszewskiej. 
▪ Za tydzień odbędzie się wprowadzenie relikwii bł. Jerzego Matulewicza o godz. 10.00. 
▪ 20 czerwca 2019 roku (Boże Ciało) odbędzie się kolejny wielki koncert uwielbienia "Jed-
nego Serca Jednego Ducha" w Rzeszowie. Istnieje możliwość wspólnego wyjazdu autoka-
rem z naszej parafii. Wyjazd o godz. 15.00, powrót ok. 2.00 w nocy. Zapisy wraz z opłatą 30 
zł w zakrystii. Liczba miejsc ograniczona.  
▪ 15 czerwca 2019 r. rozpocznie się XVII Diecezjalne Spotkanie Młodych w Wiślicy, które  
w tym roku odbędzie pod hasłem „Po co Ci to? Pod prąd do źródła”. Spotkanie rozpocznie 
się o godz. 16.30 chwilą modlitwy w Kolegiacie Wiślickiej. Następnie uczestnicy przejdą na 
Błonia Polskich Świętych i Błogosławionych, aby tam wziąć udział w wyjątkowym wydarze-
niu. Oprócz Eucharystii, której będą przewodniczyć księża biskupi, będzie miał miejsce kon-
cert zespołu niemaGOtu, znanego m.in. z hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 
„Błogosławieni Miłosierni”. 
▪ Zachęcamy do zapisów na Rowerową Pielgrzymkę Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę  
w dniach 20-23.08.2019. Zapisy w zakrystii. 
▪ Dziś już 550 numer naszego Pisma. Dziękujemy Wam Drodzy Czytelnicy! 

Czy wiesz, że… 
1) Giovanni di Lorenzo de’Medici podczas konklawe w 1513 r. był tak chory, że trzeba go 
było wnieśc. Mimo to został wybrany papieżem. Przyjął imię Leon X. 
2) Jedynnymi uznanymi przez Kościół objawieniami maryjnymi w Polsce są te  
w Gietrzwałdzie. 
3) Pierwszą wydrukowaną w całości po polsku księgą biblijną była Księga Koheleta 1522 

Extra… 
× 09.06 – Dzień Przyjaciela                          × 10.06 – Międzynarodowy Dzień Heraldyki  
× 13.06 – Święto Żandarmerii Wojskowej 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisława Sza-
łasa z Nidy i Wacława Modelskiego z Brzezin, którzy odeszli do domu Ojca. Niech 
odpoczywają w pokoju † 

Modlitwa… 
O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i po-
uczaj, co mam czynić. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę 
wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen. 

Boży człowiek… - św. Kasper Bertoni (12 czerwca) 
Kasper przyszedł na świat w dniu 9 października 1777 
roku w Weronie. W wieku 11 lat przyjął I Komunię św. - 
stało się to początkiem jego drogi prowadzącej do mi-
stycznego zjednoczenia z Jezusem. Kasper angażował 
się w działanie Sodalicji Mariańskiej. Pragnął oddać się 
na służbę Bogu i drugiemu człowiekowi jako kapłan.  
W 1791 roku wstąpił do seminarium duchownego.  
W trakcie studiów angażował się w działalność stowa-
rzyszenia sanitariuszy katolickich, opiekujących się 
chorymi i rannymi żołnierzami. 20 września 1800 roku 
przyjął święcenia kapłańskie. Swoje wysiłki jako kapłan 
Kasper skoncentrował na młodzieży. Zorganizował dla 
niej Hufiec Maryjny, który w krótkim czasie zaowocował 
nowymi grupami w wielu miastach Francji. W 1810 roku 
został ojcem duchownym w seminarium. Jego zada-
niem była opieka i formowanie młodych kandydatów do 
kapłaństwa. Wypełniał swe obowiązki gorliwie i z wiel-
kim oddaniem. W 1816 roku założył zgromadzenie 
stygmatynów św. Franciszka, oparte na regule św. 

Ignacego Loyoli. Przyszli członkowie mieli się rekrutować z szeregów gimnazjalistów, uczą-
cych się w bezpłatnej szkole dla ubogich chłopców, którą założył Kasper. Wtedy też na jego 
drodze pojawiła się markiza Leopoldyna Naudet, z którą założył zgromadzenie sióstr Świętej 
Rodziny, i bł. Magdalena z Canossy, której pomagał założyć zgromadzenie Córek Bożej Mi-
łości. 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 cierpiał na poważną chorobę. Dla Kaspra oczywistym by-
ło, że wyrzeczenie się siebie jest podstawą spotkania z Bogiem. Takiej postawie dał świa-
dectwo całym swoim życiem. Zmarł 12 czerwca 1853 roku, w swej rodzinnej Weronie.  

Znalezione... 
„Panie, nie pamiętaj tylko o ludziach dobrej woli ale pamiętaj także o ludziach złej woli. Ale 
nie pamiętaj im zła które wyrządzili. Za to zapamiętaj wszystkie dobre owoce jakie w nas się 
zrodziły przez doświadczenie tego zła. Zapamiętaj naszą przyjaźń, zapamiętaj naszą wier-
ność zapamiętaj naszą solidarność I kiedy Ci ludzie złej woli staną na sąd przed Tobą niech 
to dobro które w nas się zrodziło wyjedna im całkowite przebaczenie.” 
                                   /modlitwa spisana przez kobietę będącą ofiarą obozu w Ravensbruck/  

Zamyśl się… 
„Trudniej kochać bliźniego niż ma-
łego fiata”     /ks. Jan Twardowski/  

Uśmiech 
- Tato, możesz mi podpowiedzieć jakieś słowo, które 
ma cztery litery? - Pięć! 

Coś dla ducha… 
„Odrzuć kule!” 

„Kiedy przychodzisz do Mnie okaleczony przez życie, zawsze jestem skłonny cię uleczyć. 
Ale najpierw ty musisz być skłonny odłożyć swoje kule. Odłożenie kul wymaga wiary, jako 
że zapewne już dość długo się na nich opierałeś. Jak ma cię nauczyć chodzić, jeżeli nie 
chcesz się ich pozbyć? Jeżeli uprzesz się przy trzymaniu ich, będą ci tylko przeszkadzać. 
Co jest twoją kulą? Twoje wykształcenie, uzależnienia, wygląd, przyjaciele, praca, pozycja 
społeczna? Może nią być nawet twoja religijność. Jeżeli kiedykolwiek zechcesz chodzić w 
Duchu, musisz pozbyć się wszystkiego, na czym się opierasz, a co nie jest Mną. Przyjdź do 
mnie całkowicie bezsilny, Moje dziecko, a sprawię, że będziesz chodził.”  /Andy Cloninger/ 

 


