
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 01.06  Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
800 + Zdzisława Lużyńskiego 
1200 + Stefanię Moskwa (r. śm) 
1800 + Franciszka Rabieja od córki Teresy z r. 
Wtorek 02.06  Dzień Powszedni   
1800  1) + Zdzisława Lużyńskiego 
        2) W 35 r. ślubu Teresy i Mieczysława Korbanów o Boże błogosławieństwo i po-
trzebne łaski 
1900 1) + Jana Stachurę (z racji 100 r. urodzin) 
       2) + Józefa Zegadło - zam. córka Barbara z rodziną 
Środa 03.06 Św. Karola Lwangi i Towarzyszy (wspomn.) 
1800 1) + Pawła Rejmenta (28 r. śm.) zam. matka  
       2) + Zdzisława Lużyńskiego 
1900 1) + Grażynę Sabat (4 r. śm.) z int. męża i dzieci  
        2) + Józefa Zegadło od rodziny Lużyńskich i Kitlińskich 
Czwartek 04.06 Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
1800 + Mariana Puchałę i zm. z r. Gajków i Puchałów 
1900 + Kazimierę, Józefa Prokop 

Piątek 05.06 św. Bonifacego (wspomn.) - REL. BŁ. MAŁGORZATY ŁUCJI 

1800 1) + Bolesława, Krystynę, Bożenę, Irenę Parkitów, Kazimierza Barana i zm. z r. Parki-
tów i za dusze w czyśćcu cierpiące z int. r. 
       2) + Józefa Zegadło od r. Dziewięckich z Nidy 
1900 1) + Edwarda Pytlika, Franciszkę i Władysława Sołtysa 
        2) + Franciszka Rabieja od koleżanek córki Kasi z oddziału 13. 
Sobota 06.06 Dzień Powszedni 
1800 + Genowefę Władyszewską z int. wnuczek 
1900 + Genowefę Pietszczyk i Genowefę Tkacz i zm. z r. Pietszczyków i Tkaczów 
Niedziela 07.06 Niedziela Trójcy Przenajśw. – REL. BŁ. MICHAŁA I ZBIGNIEWA 
800  1) Za parafię  
      2) + Wacława Modelskiego zam. r. Zychów   

1000 + Mariana Gawiora 
1200 + Ryszarda Stokowca (10 r. śm.) zam. żona z dziećmi 
1600 1) + Juliana Śmietanę, Romana Szewczyka z int. wnuczków 
       2) Msza św. z poświęcenia pól na Podwolu 
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 Zesłanie Ducha Świętego 
31 maja 2020 r. Nr 27 (601) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Dz 2, 1-11 
                  1 Kor 12, 3b-7. 12-13 
Ewangelia: J 20, 19-23 
Wieczorem w dniu zmartwych-
wstania, tam gdzie przebywali 
uczniowie, choć drzwi były za-
mknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku  
i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce  
i bok. Uradowali się zatem ucz-
niowie, ujrzawszy Pana. A Jezus 
znowu rzekł do nich: «Pokój wam! 
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam». Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! Któ-
rym odpuścicie grzechy, są im od-
puszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane». 

Kazanie espresso… 
Duch Święty został nam dany na 
odpuszczenie grzechów. Skoro 
więc jest On Dawcą przebaczenia, 
możemy łatwo zweryfikować sa-
mych siebie – na ile jesteśmy pod 
działaniem Ducha Parakleta. Czy 
potrafię przebaczyć tym, którzy 
zawinili przeciwko mnie? Czy nade 

wszystko chcę przebaczyć moim winowajcom? Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że na-
sze emocje mogą się buntować przeciwko wybaczeniu krzywdzicielowi, ale nie podlegają 
one naszej woli. Tym samym nie podlegają ocenie moralnej. Dlatego w chwili, kiedy pra-
gniemy przebaczyć wszystkim, którzy przeciwko nam zawinili, a emocje nam na to nie po-
zwalają, módlmy się słowami: „Boże, Ty przebaczasz tym, którym ja w pełni przebaczyć nie 
potrafię i daj nam potrzebne im łaski”. Taka modlitwa stanie się naszym przebaczeniem  
i skutecznym zaproszeniem Ducha Świętego do naszego życia.                        /o. J. Bocian/ 
 
 
 

Przenikaj nas Duchu Święty!!! 
 
 
 

Extra… 
× 01.06.1956r. – W Białymstoku otwarto pierwszy w kraju sklep samoobsługowy 
× 01.06 1215 r. – Czyngis-chan zdobył i spalił 350tysięczny wówczas Pekin 
× 03.06.1726 – Założono Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. 
 



A w parafii… 
▪ Jak 25 grudnia przeżywamy Boże Narodzenie - przyjście Jezusa Chrystusa, Drugiej Oso-
by Boskiej w postaci ludzkiej, tak dzisiaj obchodzimy pamiątkę przybycia Trzeciej Osoby 
Boskiej - Ducha Świętego objawiającego się w symbolach ognia, wichru, gołębicy.... 
▪ Dzisiaj o godz. 14 Msza św. na poświęcenie pól przy kaplicy w Nidzie. 
▪ Również dzisiaj po Mszy św. popołudniowej i Nabożeństwie Majowym spotkanie rodziców 
uczniów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania. 

▪ Jutro w poniedziałek, w drugi dzień Zesłania Ducha Świętego 
kiedy przeżywamy Święto N.M.P. Matki Kościoła, Msze św.  
o godz. 8, 12 i 18. 
▪ To również 1 czerwca - Dzień Dziecka. Niech milusińscy cieszą 
się beztroskim wiekiem, który docenia się często dopiero po latach. 
▪ Od poniedziałku po Mszy św. o godz. 18 odprawiamy Nabożeń-
stwo do Najświętszego Serca Jezusowego. 
▪ W tym tygodniu wspominamy: 
-w poniedziałek - Święto N.M.P. Matki Kościoła, 
-w środę - wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towa-
rzyszy, 
-w czwartek - Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego  

i Wiecznego Kapłana, 
-w piątek - wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika oraz wspomnienie bł. Łucji 
Małgorzaty Szewczyk (msza z relikwiami) 
-w niedzielę - wspomnienie bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego (msza z reli-
kwiami) 
▪ W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota. Spowiedź godzinę przed Mszą 
świętą. 
▪ W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Najświętszej Trójcy. 
▪ W tym dniu planowana jest o godz. 15 modlitwa na poświęcenie pól przy kapliczce na 
Podwolu i Msza św. w tej intencji o godz. 16. 
▪ Poświęcenie pól w Brzezinach odbędzie się tydzień później - w niedzielę 14 czerwca.  
O godz. 14 30 jeden ks. od strony Morawicy, a drugi z od Radkowic rozpocznie modlitwę 
przy przygotowanej figurce lub krzyżu przydrożnym. Po odprawionym nabożeństwie przej-
dzie w szatach liturgicznych do kolejnej kapliczki w kierunku kościoła, gdzie zostanie od-
prawiona Msza św. o godz. 16 w intencji urodzajów i o bł. B. dla mieszkańców Brzezin. Za-
chęcamy do przyłączenia się do procesji - teraz już wolno. 
▪ W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących przebywać w świą-
tyniach podczas sprawowania liturgii, ks. bp. ordynariusz odwołuje z dniem 1 czerwca b.r. 
udzieloną dyspensę od zachowania 1 przykazania kościelnego dotyczącą obowiązku udzia-
łu we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane. 
▪ Prosimy kandydatów do Bierzmowania o przywrócenie praktyki podpisywania indeksów. 
Prosimy również o uczestnictwo w Nabożeństwach Czerwcowych. 
▪ Dzieci komunijne zapraszamy od przyszłej niedzieli na naukę śpiewu po Mszy św.  o godz. 
▪ W związku z możliwością bezpośredniego uczestnictwa w Eucharystii zawiesza się 
transmisję internetową. 
▪ Przywraca się również spowiedź w konfesjonałach. 
▪ Gdyby nie "manewry" spowodowane pandemią, Bierzmowanie miałoby miejsce w dniu ju-
trzejszym. W tym tygodniu byłem u ks. bpa i został ustalony nowy termin na 23 września  
o godz. 15 30. 
▪ Zapowiedzi: 
- Bentkowski Artur z naszej Parafii i Stępień Sylwia z Parafii św. Rozalii w Skorzeszycach. 
- Łabęcki Mateusz i Szczepaniak Paulina obydwoje z naszej Parafii. 
Zapowiedzi 1. Ewentualne przeszkody prosimy zgłaszać duszpasterzom. 
▪ Dziękuję za wykoszenie trawy na cmentarzu kościelnym. 
▪ Dziękuję za indywidualnie składane ofiary na kościół. 
 

Boży człowiek… - św. Jan Grande (3 czerwca) 
Jan Grande Romár urodził się 6 marca 1546 roku  
w miasteczku Carmona nieopodal Sewilli. Gdy został 
kupcem, zamiast spodziewanej satysfakcji z pracy czuł 
narastający kryzys wewnętrzny. Dlatego udał się do 
pustelni św. Eulalii w Marchena, by przez rok żyć modlitwą 
i kontemplacją. Tam rozpoznał Boże wezwanie do służby 
chorym i cierpiącym. Na znak pokory, widząc swoją 
niedoskonałość, przywdział włosiennicę i zaczął nazywać 
siebie Janem Wielkim Grzesznikiem (po hiszpańsku Juan 
Pecador). W 1566 roku w Jerez de la Frontera założył 
szpital dla nieuleczalnie chorych. Osiem lat później wstąpił 
do Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego (bonifratrów). 

Wykazywał się dużą gorliwością w służbie najbardziej potrzebującym. Dostrzegł to biskup 
Sewilli, który polecił mu reformę szpitalnictwa. Jan został przełożonym szpitalnej wspólnoty 
zakonnej i mistrzem nowicjatu; był także fundatorem i zarządcą szpitala. Prowadził życie 
bardzo ubogie, poświęcając swój czas kontemplacji i modlitwie. Zmarł 3 czerwca 1600 roku 
podczas epidemii dżumy, niosąc pomoc zarażonym. 

Znalezione…  
„Zdarza się, że w kosmos wylatują ateiści, ale wracają już wierzący nigdy na odwrót. (…) 
Jak się spojrzy na to zachodzące słońce na tle naszej planety, te niesamowite barwy jakie 
wtedy widać, potem to nagłe załamanie i ta wielka ciemność kosmosu. Jak się popatrzy na 
tą niezliczoną ilość planet jak to się kręci jak to ma swój rytm. Zobaczyć to jest przeżycie 
głęboko estetyczne. To spojrzenie estetyczne ono się przeradza potem w przeżycie ducho-
we. Jak zacząłem się w to wgłębiać, że ja tu jestem tam tyle miliardów ludzi, ta mnogość 
tych zjawisk i przemyśleń jakie się wtedy widzi i doświadcza w kosmosie. Niby się to 
wszystko zna jest w szkole uczonym, potem w całym cyklu przygotowań zgłębia się wiedzę 
o wszechświecie, ale jak patrzy się na to, że to wszystko jest, że się kręci, to niby się zna 
prawa fizyki ale powstaje to pytanie dlaczego to się kręci? te niepoliczalne ilości galaktyk, 
wtedy powstaje pytanie kim Ty jesteś człowieku?” 
                                              /Mirosław Hermaszewski – jedyny Polak który był w kosmosie/  

Zamyśl się… 
„Pan Bóg zajmuje się naszymi spra-
wami zawsze wtedy, gdy my zajmuje-
my się Jego sprawami.”  
                          /Św. Wincenty a Paulo/  

Uśmiech 
Dwie przyjaciółki rozmawiają o miłości. - Czy spo-
tkałaś kiedyś mężczyznę, którego dotknięcie prze-
pełniło cię dreszczem?  
- O, tak. To był dentysta. 

Coś dla ducha… 
„O Duchu Świętym i duszy” 

Pewien chłopiec martwił się: - Na Boże Narodzenie jem babki i orzechy, na Wielkanoc zja-
dam szynkę i jajka na twardo, a na Zielone Świątki, co? – puste żołądki? Zesłanie Ducha 
Świętego jest świętem ducha, a nie ciała. Jest świętem Boga, którego nie widzimy. Jest też 
świętem naszej duszy i sumienia. Nasze sumienie stale coś mówi jak zegarek: „Tik-tak, tik-
tak, tik-tak”- „czyń dobrze – unikaj złego – czyń dobrze – unikaj złego”. Pewien profesor był 
bardzo wielki. Znał aż siedem języków, skończył cztery wydziały, ale powiedział, że gdyby 
nie sumienie, to by go diabli wzięli. Sumienie mówi, że trzeba poznać Pismo święte, aby 
wiedzieć, że gdyby nie pan Noe, który uratował w arce ludzi i zwierzęta w czasie potopu, to 
Warszawie nie byłoby ogrodu zoologicznego; gdyby nie król Dawid, który co prawda w mło-
dości grzmotnął Goliata, nie byłoby pięknych wierszy, które do dziś czytamy w kościele. 
Masz dużo zeszytów, cienko- i długopisów, ale duszę masz tylko jedną i jak się zepsuje, 
nowej nie kupisz w sklepie.                                                                         /ks. J. Twardowski/ 

 


