
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Poniedziałek 23.05 Dzień Powszedni  
1800 + Ryszarda Zawadzkiego (r. śm.) z int. r.  

1900 + Zofię Więckowską 

Wtorek 24.05 N.M.P. Wspomożycielki Wiernych (wsp.) 
1800 + Stanisławę, Danutę, Katarzynę, Henryka, Bogdana Stachurów 

1900 Z okazji urodzin Zofii Barwinek o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej 

Środa 25.05 Dzień Powszedni    
1800 1) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2) + Irenę Kasperek 3) + Czesława Machul-

skiego od córki Magdaleny z r. 4) + Bogusława Pabiana od żony Grażyny 5) + Antoninę 

Pobochę zam. sąsiedzi Tetelewscy 6) + Stanisława Pietszczyka od sołtysa Brzezin  

7) + Zygmunta Więcka od uczestników pogrzebu     

1900 + Stanisława Burasa i zm. z r. Burasów i Rozparów 

Czwartek 26.05 Św. Filipa Nereusza (wsp.) 
1800 + Cecylię i Henryka Kmiecików, Annę Giemzę, Genowefę i Edwarda Tworków 

1900 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mikołaja Metryki w 1 r. ur. zam. babcia  

Piątek 27.05 Dzień Powszedni 
1800 + Cecylię i Władysława Korbanów zam. córki 

1900 + Pawła Zawadzkiego (r. śm.) 

Sobota 28.05 bł. Stefana Wyszyńskiego (wsp.) 
1600 Ślub: Klaudia Białek i Marcin Wamburski 

1800 Msza Święta 

1900 + Krystynę Kutę i zm. z r. Kutów, Waldemara Krzysztofika  

Niedziela 29.05 Niedziela – RELIKWIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 
800 + Stanisława Szałasa (r. śm.) 

1000 + Tomasza, Adama, Mariannę, Mariana, Marka Kubickich, Genowefę, Edwarda Wła-

dyszewskich 

1200 za Parafię 

1600 + Helenę Nowak zam. dzieci 
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VI Niedziela Wielkanocna 
22 maja 2022 r. Nr 26 (704) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Dz 15, 1-2. 22-29    /     Ap 21, 10-14. 22-23   Ewangelia:    J 14, 23-29 

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Jeśli Mnie kto mi-
łuje, 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 
Tego, który Mnie posłał, 
Ojca. To wam powiedzia-
łem, przebywając wśród 
was. A Paraklet, Duch 
Święty, którego Ojciec po-
śle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy  
i przypomni wam wszystko, 
co Ja wam powiedziałem. 
Pokój zostawiam wam, po-
kój mój daję wam. Nie tak 
jak daje świat, Ja wam daję. 
Niech się nie trwoży serce 
wasze ani się nie lęka. Sły-
szeliście, że wam powie-
działem: Odchodzę  
i przyjdę znów do was. Gdy-
byście Mnie miłowali, rozra-
dowalibyście się, że idę do 

Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, 
abyście uwierzyli, gdy się to stanie». 
 
 
 

22 maja 2022 r. 
Beatyfikacja Pauliny Jaricot 

Założycielki Kół Różańcowych 
 

 
 

Extra… 
× 23.05.1588 – W krypcie katedry wawelskiej odbył się pogrzeb króla Stefana Batorego. 
× 28.05.1593 – Tarnobrzeg uzyskał prawa miejskie. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj 6 Niedziela Wielkanocna. 
▪ Przeżywamy Dzień Seminaryjny. Witam ks. diakona Artura Podgórskiego, który przybył do 
nas, aby z nami się modlić o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, oraz 
prosić o pomoc materialną dla Seminarium Duchownego. 
▪ Po Mszy św. o godz. 16 00 rozpocznie się Koncert Pieśni Maryjnych. Niech udział w kon-
cercie stanie się naszą modlitwą i uwielbieniem Matki Bożej. 
▪ W tym tygodniu dzieci komunijne przeżywają biały tydzień: 
- w poniedziałek - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (dzieci przynoszą świece). 
- we wtorek - modlitwa i zbieranie ofiar na misje (dzieci przynoszą otrzymane koperty). 
- w środę - zawierzenie życia Matce Bożej (dzieci odsłaniają medaliki). 
- w czwartek - szerzenie kultu Wszystkich Świętych (dzieci otrzymują Litanię do Patronów 
Brzezińskich). 
- w piątek - przekazanie książeczek do 9 pierwszych piątków miesiąca. 
- w sobotę - rodzinna Komunia św. 
▪ We wtorek po Mszy św. i Nabożeństwie Majowym prosimy, aby dzieci pozostały na próbę 
sypania kwiatów w Boże Ciało. 
▪ W liturgii tego tygodnia będziemy przeżywali: 
- we wtorek - wspomnienie N.M.P. Wspomożycielki Wiernych. 
- w czwartek - wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana. 
- w sobotę - bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. 
- w niedzielę - św. Urszuli Ledóchowskiej, Msza Św. z Relikwiami 
▪ W czwartek 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci  
o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do Siebie. 
▪ W piątek rozpoczniemy Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego i wprowa-
dzeniem relikwii Św. Wincentego Pallottiego. 
▪ Spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania - w następną niedzielę po Mszy św. godz. 
10 00 w kościele. 
▪ Przypomnę przykazania kościelne: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu 
pokuty; 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Kate-
chizm Kościoła Katolickiego również to nakazuje. Z tego wynika, że nie przyjęcie Komunii św. 
w czasie wielkanocnym (czyli od Wielkanocy do Uroczystości Zesłania Ducha św.) jest grze-
chem ciężkim. Okres Wielkanocy obejmuje czas od niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego 
(czyli już od Wigilii Paschalnej) do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Konferencja Episko-
patu Polski ustaliła w 1985 roku, że okres, w którym obowiązuje czas przyjęcia Komunii wiel-
kanocnej będzie trwał do Niedzieli Trójcy Świętej, czyli tydzień po Niedzieli Zesłania Ducha 
Świętego. W tym roku Niedziela Trójcy Świętej wypada 12 czerwca. 
▪ Już dzisiaj zaplanujmy swoją obecność przed wystawionym Najświętszym Sakramentem  
w czerwcu z pierwszego piątku na sobotę. Możemy również zadeklarować godzinne czuwa-
nie na liście przygotowanej na stoliku za ławkami. 
▪ Na konto telewizji „Trwam” wpłaciłem 2 000 zł., które zostały w ubiegłą niedzielę złożone do 
puszki przed kościołem. Bóg zapłać za wspieranie tego dzieła, które na cały świat rozkrzewia 
Dobrą Nowinę. 
▪ Czystość kościoła zawdzięczamy rodzicom dzieci I-wszo komunijnych. W przyszłym tygo-
dniu zapraszam kolejne rodziny z ul. Chęcińskiej. 

Nowenna do św. Wincentego Pallottiego 
Wszechmogący Boże, oświeć światłem wiary i rozpal żarem miłości nasze serca, abyśmy na 
wzór św. Wincentego Pallottiego, mogli godnie uczcić Twój majestat i przyczynić się do bu-
dowania Królestwa Bożego i zjednoczenia wszystkich ludzi wokół Twojego Syna, a naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków. 
Św. Wincenty Pallotti módl się za nami! 

Boży człowiek… - Św. Magdalena Zofia Barat (25 maja) 
Magdalena Zofia Barat urodziła się 13 grudnia 1779 roku w Joigny, w diecezji Sens, we Fran-
cji. Mimo że w tych stronach był jeszcze silnie zakorzeniony jansenizm, Magdalena została 
dopuszczona do pierwszej Komunii świętej jak na owe czasy bardzo wcześnie, bo  
w dziesiątym roku życia. W roku 1795 udała się wraz ze swym bratem do Paryża, gdzie jako 
kapłanowi pomagała mu w ukryciu przy sprawowaniu sakramentów i w posłudze duszpaster-
skiej. Kapłan bowiem, który nie złożył przysięgi na wierność rewolucji i jej haseł, był ścigany 
przez władze i w każdej chwili groziła mu śmierć. Magdalena ponadto potajemnie uczyła 
dzieci prawd wiary. W roku 1800 przybyli do Paryża księża ze zgromadzenia Serca Pana 
Jezusa z Tournely, zwani paccanarystami. Brat Zofii, Alojzy, wstąpił natychmiast do nich. 
Stało się to dla Zofii natchnieniem, by założyć podobne dzieło żeńskie, które pod opieką Serca 
Jezusowego zajęłoby się chrześcijańską nauką i wychowaniem dziewcząt. Pierwszy dom 
otworzyła w Amiens, tam bowiem mieli swoje kolegium paccanaryści. Zebrała wokół siebie 
podobnie nastawione apostolsko kobiety, a w roku 1817 napisała dla nowej, żeńskiej rodziny 
zakonnej, konstytucję. Kiedy otworzyła nowe domy w Grenoble i w Belley, została wybrana 
główną przełożoną zgromadzenia. Jej pierwszym aktem było uroczyste oddanie Sercu Je-
zusa zgromadzenia, wszystkich trzech domów, sióstr i dziewcząt podopiecznych. Pod jej mą-
drymi rządami dzieło szybko rozszerzyło się: po Francji, Italii, Anglii, Belgii i Stanach Zjedno-
czonych Ameryki Północnej. Konstytucje zgromadzenia zatwierdził papież Leon XII w roku 
1826. Kiedy Magdalena żegnała ziemię dla nieba, jej zgromadzenie liczyło 89 placówek  
i 3500 sióstr. Magdalena Zofia Barat zmarła 25 maja 1865 roku, doczekawszy wieku 86 lat. 
Założonym przez siebie zgromadzeniem rządziła przez 59 lat. Siostry Sacre Coeur św. Mag-
daleny Zofii Barat są obecne także w Polsce. Pozostawiła po sobie sporo pism, które wydano 
drukiem w czterech opasłych tomach. Wśród nich najwięcej miejsca zajmują zarządzenia, 
okólniki, konferencje i listy, których zebrano wprost rekordowo dużo, bo ok. 14 tysięcy! Jest 
to prawdziwy skarbiec duchowy, jaki dobra matka zostawiła w spuściźnie swoim duchowym 
córkom. Jej ciało spoczywa w kościele przy domu generalnym w Rzymie, gdzie dokonała dni 
swojej pielgrzymki na ziemi. 

Zamyśl się… 
„To, że ktoś leci pierwszą 
klasą nie oznacza, że jest 
człowiekiem z klasą”  

/z filmu  
„Tajemnica Filomeny”/ 

Uśmiech 
- Halo wieża? Mamy mało paliwa! Pilnie prosimy o instruk-
cje... 
- Jaka jest wasza pozycja? Nie ma was na radarze! 
- Stoimy na pasie nr 2 i już całą wieczność czekamy na cy-
sternę. 

Coś dla ducha… 
„We wszystkie dni roku” 

Pewien młodzieniec spytał swego duchowego mistrza, ile i jak powinien się modlić, by stać 
się miłym Bogu. Mądry starzec uśmiechnął się i zaczął mu opowiadać historyjkę. 
- Pewnego przebogatego wieśniaka, w chwili śmierci, zapytali synowie, jakich to użył środków 
dla zgromadzenia tak wielkiej fortuny. Pragnąc, by synowie gorliwie pracowali, człowiek ten 
odpowiedział: 
"Jest taki jeden dzień w roki, kiedy, jeśli jesteśmy bardzo zajęci pracą, staniemy się bogaci. 
Próżno by jednak dochodzić, który to dzień. Nie bądźcie więc leniwi i zawzięcie pracujcie 
przez wszystkie dni w roku, w bojaźni, że ów błogosławiony dzień nadejdzie, a nie zastanie 
was przy pracy. Trudy i znoje całego roku poszłyby na marne..." Tak jest i z modlitwą, mój 
chłopcze - ciągnął mistrz. - Bóg nawiedza cię, kiedy chce, a chwili Jego wizyty absolutnie nie 
da się przewidzieć. On jest niestrudzony w swej miłości do nas. A nasze dziękczynienie po-
winno być nieustające, nasza adoracja nieprzerwana, nasze "tak" - niezłomne. Przeżyć całe 
życie w modlitwie, to jak zanurzyć się w sercu Boga, nigdy już stamtąd nie wychodząc 

 /Migne/ 
 


