
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 30.05 Dzień Powszedni  
1400 pogrzeb Janiny Zychowicz z Brzezin 

1800 + Mariannę (1 r. śm.) i Józefa Zegadłów zam. córka z r. 

1900 + Józefa, zm. z r. Rajkiewiczów 

Wtorek 31.05 Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
1800 + Sebastiana, Karola, Władysława Tetelewskich, Zofię, Henryka Lech 

1900 + Janinę Słowińską, Stefanię Moskwa 

Środa 01.06 św. Justyna (wsp.) 
1800 1) + Pawła Rejmenta (30 r. śm.) 2) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 3) + Stani-

sława Żbikowskiego (r. śm.) zam córka z mężem i dziećmi 4) + Czesława Machulskiego 

od r. Jędrochów i Kowalczyków 5) + Bogusława Pabiana od córki Marty z r. 6) + Marian-

nę, Alicję, Józefa Zegadło, Pelagię, Tadeusza Węgrzyna 7) + Antoninę Pobochę od r. 

Brzozów 8) + Stanisława Pietszczyka od sąsiadów Krawczyków i Pietszczyków 9) + Bar-

tosza Dziewięckiego z int. rodziców i Irwina Lichniaka z int. mamy 10) + Zygmunta 

Więcka od sołtysa z Brzezin 11) + Bonifacego Wierzbickiego od uczestników pogrzebu 

12) + Janinę Zychowicz od uczestników pogrzebu 

1900 + Bogusława Pabiana zam. r. Szyszka 

Czwartek 02.06 Dzień Powszedni 
1800 + Janinę Kutę zam. r. Kruków z Żernik 

1900 + Andrzeja Litwina zam. siostra Krystyna z r. 

Piątek 03.06 św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy (wsp.) 
1800 + Bolesława (r. śm.), Krystynę, Bożenę, Irenę Parkita, Kazimierza Barana, Ryszarda 

Łukasika i zm. z r. Parkitów i za dusze w czyśćcu cierpiące 

1900 + Annę, Jana Stachurów od syna Waldemara z r. 

Sobota 04.06 Dzień Powszedni 
1800 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Pauliny z okazji 40 urodz. 

       2) + Kazimierę (r. śm.) i Józefa Prokopów 

1900 + Stefana, Władysławę, Krzysztofa Wojcieszyńskich, Jana, Anielę Czwartosz, Sabinę 

Wnuk, za zm. z tych rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące  

Niedziela 05.06 Niedziela Zesłania Ducha Świętego 
800 + Leszka Engela zam. r. 

1000 1) w int. bierzmowanych 

       2) + Irenę Kij (20 r. śm.)  

1200 + Józefę Barańską (40 r. śm.) 

1600 1) za Parafię  

       2) poświęcenie pól w Brzezinach 
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Uroczystość  
Wniebowstąpienia Pańskiego 

29 maja 2022r. Nr 27 (705) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Dz 1, 1-11   / 
          Hbr 9, 24-28; 10, 19-23 
Ewangelia:   Łk 24, 46-53 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Tak jest napisane: 
Mesjasz będzie cierpiał  
i trzeciego dnia zmartwych-
wstanie; w imię Jego głoszo-
ne będzie nawrócenie i od-
puszczenie grzechów 
wszystkim narodom, po-
cząwszy od Jeruzalem. Wy 
jesteście świadkami tego. 
Oto Ja ześlę na was obietni-
cę mojego Ojca. Wy zaś 
pozostańcie w mieście, aż 
będziecie przyobleczeni  
w moc z wysoka». Potem 
wyprowadził ich ku Betanii  
i podniósłszy ręce, błogosła-
wił ich. A kiedy ich błogosła-
wił, rozstał się z nimi i został 
uniesiony do nieba. Oni zaś 
oddali Mu pokłon i z wielką 
radością wrócili do Jeruza-
lem, gdzie stale przebywali  
w świątyni, wielbiąc i błogo-
sławiąc Boga.  
 
 
 

Jezu, któryś dnia dzisiejszego do nieba wstąpił, 
Jezu, któryś uczniów Twoich błogosławił, 

Jezu, któryś wszedł do chwały pośród  
radosnych okrzyków zastępów niebieskich, 

- zmiłuj się nad nami - 
 
 

 

Extra… 
× 31.05.1732 – Pożar Zamku Królewskiego w Warszawie. 
× 01.06.1937 – Ustanowiono herb Krakowa. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Wczoraj odbył się pogrzeb + Bonifacego Wierzbickiego z Kowali. Również wczoraj zmarła 
+ Janina Zychowicz z Brzezin. Pogrzeb odbędzie się jutro, w poniedziałek 30 maja o godz. 
14.00. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek…” 
▪ W dzisiejszą 7 niedzielę wielkanocną przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego. 
▪ W tym tygodniu: 
- we wtorek - Święto Nawiedzenia N.M.P. 
- w środę - wspomnienie św. Justyna, męczennika. 
- w piątek -  wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy. 
▪ Próba i przygotowanie liturgiczne  kandydatów do bierzmowania we wtorek i w środę  
o godz. 17 00 w kościele. 
▪ Sprzątanie kościoła przez rodziców i „bierzmowanych” w sobotę od godz. 8 00 
▪ Spowiedź kandydatów ich rodziców i świadków w sobotę od godz. 17 00 
▪ Sakramentu bierzmowania w niedzielę o godz. 10.00 udzieli ks. abp Tadeusz Wojda. Na-
stąpi także wprowadzenie relikwii św. Wincentego Pallottiego, założyciela Zgromadzenia 
Księży Pallotynów, z których „wywodzi” się ks. Arcybiskup. Istnieje możliwość ufundowania 
relikwiarza temu wielkiemu świętemu. 
▪ W tym tygodniu pierwsze: czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca. Spowiedź godzinę 
przed Mszą św. 
▪ Czerwiec to czas nabożeństw do Najświętszego Serca Pana Jezusa; odprawiane będą 
codziennie po Mszy św. popołudniowej. 
▪ Poświęcenie pól w przyszłą niedzielę w Brzezinach. Jak w poprzednich latach o godz. 
14.30 jeden ks. rozpocznie procesję od ostatniej kapliczki od strony Morawicy, a drugi ks. od 
Radkowic Prosimy o gromadzenie się przy kapliczkach na modlitwę i wspólne przejście do 
kościoła, gdzie o godz. 16 00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji pomyślnych zbiorów 
w naszej Ojczyźnie i o B. bł. dla mieszkańców Brzezin. 
▪ Za tydzień w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego zmiana tajemnic różańca św. po Mszy 
św. o godz. 8 00. 
▪ W Nidzie Msza św. na poświęcenie pól zostanie odprawiona 12 czerwca o godz. 14 00. 
▪ Są jeszcze wolne godziny na liście na stoliku za ławkami na godzinne czuwanie przy wy-
stawionym Najświętszym Sakramencie w pierwszy piątek i sobotę miesiąca.  Oczywiście 
bez zapisywania się możemy także przyjść o każdej porze. 
▪ 1 czerwca w środę na parkingu przy OSP w Morawicy w godz. Od 11 30 do 13 00 odby-
wać się będą bezpłatne, komputerowe badania wzroku. Obowiązują zapisy pod nr tel. po-
danym na plakacie. 
▪ Parafialny Zespół Caritas planuje wyjazd na jubileuszową XX edycję Koncertu Jednego 
Serca Jednego Ducha, który odbędzie się w Rzeszowie, 16 czerwca w Boże Ciało, o godz. 

19.00. Celem koncertu jest promocja muzyki chrześcijańskiej oraz zachęcenie ludzi do 
czynnego wielbienia Boga poprzez śpiew, taniec oraz wspólną zabawę. Koncert ma charak-
ter plenerowy, dlatego trzeba przygotować się na zmienne warunki atmosferyczne, warto 
także zabrać ze sobą krzesełko lub koc do siedzenia. Koszt przejazdu autokarem wraz  
z ubezpieczeniem 50 zł. Wyjazd o godz. 15.00 spod kościoła, powrót ok. godz. 1.00 w no-
cy. Osoby chętne mogą się zapisać w zakrystii. Ilość miejsc ograniczona. 
▪ W ubiegłą niedzielę na potrzeby Seminarium Duchownego zostało złożone 4 771,00 zł. 
▪ Dzieci komunijne na misje złożyły 1 613,50 zł. 
▪ Czystość kościoła zapewnili: Marianna i Tadeusz Węgrzyn, Bożena i Józef Dudek, Małgo-
rzata Kubicka, Wioleta Baran, Maria Kruk, Danuta Wójcik, Anna Mojecka, Elżbieta Hospod. 
W przyszłym tygodniu kościół sprzątają bierzmowani. 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia ślubów zakonnych życzymy 
Czcigodnej S. Bonawenturze Socha, pochodzącej z Brzezin 

błogosławieństwa Bożego, opieki wszystkich Świętych i mocy wiary na kolejne! 

Boży człowiek… - św. Inigo z Oña (1 czerwca) 
Inigo to germańska forma imienia Ignacy. Wspominany dziś Święty pochodził z okolic Bil-
bao. Żył najpierw jako pustelnik. Potem wstąpił do benedyktynów w Pena, w Aragonii. Po 
jakimś czasie znów wrócił do eremu i tam żył sub monachi habitu. Gdy Sanchez, król Na-
warry, chciał w 1010 r. podporządkować opactwo w Oña reformie kluniackiej, wezwał Inigo 
do objęcia rządów w tym ośrodku. Dzięki nim opactwo zakwitło. Inigo zmarł 1 czerwca 1057 
r. Nie jest rzeczą pewną, czy Aleksander III kanonizował go formalnie w 1163 r.  

Czy wiesz, że… 
1) Rosja „gości” na salonach międzynarodowych głównie przez przeszłość carów i kurtuazje 
dyplomatyczną. Polityka to jej jedyna siła. Pod względem finansowym gospodarka Rosji jest 
niewiele większa niż maluteńkiej Belgi. Pod względem technologii jej przedsiębiorstw - to 
światowa prowincja. Większość krajów Afrykańskich posiada bardziej zaawansowane tech-
nologicznie przedsiębiorstwa. Ponad 35 milionów osób w Rosji nie ma dostępu do toalety  
w domu a wśród ludności miejskiej aż 10% nie ma dostępu do pełnego węzła sanitarnego 
(tj. bieżącej wody, kanalizacji i łazienki w mieszkaniu).  

Zamyśl się… 
„Bóg jest pełen 
radości, dlatego 
diabeł ucieka 
przed prawdziwą 
radością”  
/Św. Filip Neri/  

Uśmiech 
Pewna rzymska parafianka, znana w dzielnicy ze swojej ciekawości, 
poszła wyspowiadać się do don Filipa Nereusza. Kiedy skończyła, wyja-
wiła kapłanowi swoje zmartwienie: - Rozumiem, jak można zgrzeszyć 
rękami, oczami, ustami i uszami. Ale jak się grzeszy nosem? 
Z drugiej strony kratki padła natychmiastowa odpowiedź: 
- Wtykając go w sprawy innych ludzi. 

Coś dla ducha… 
„Ludzie, którzy widzieli Boga” 

W polinezyjskiej wsi żyło sobie dwóch mężczyzn, którzy toczyli z sobą nieustającą wojnę.  
Z byle jakiego powodu wybuchała pomiędzy nimi awantura. Życie jednego jak i drugiego 
stało się nie do wytrzymania. I to nie tylko dla nich samych, ale również dla całej wsi. 
Pewnego dnia kilku starców tak przemówiło do jednego z nich: 
- Jedynym rozwiązaniem, byś zaprzestał tego wszystkiego co robisz, byłoby twoje spotkanie 
z Bogiem. 
- Zgadzam się, ale gdzie go mogę odnaleźć? 
- Nie ma nic prostszego. Wystarczy, abyś wspiął się na wysoką górę, a stamtąd już go zo-
baczysz. 
Człowiek udał się bez wahania na spotkanie Boga. 
Po kilku dniach wyczerpującej drogi dotarł wreszcie na szczyt góry. Bóg już tam na niego 
czekał. Choć człowiek daremnie przymrużał oczy, nie było żadnej wątpliwości: twarz Boga 
miała wyraz jego antypatycznego i zawadiackiego sąsiada. Nikt nie wie tego, co powiedział 
mu wtedy Bóg. Niemniej jednak po powrocie da swojej rodzinnej wioski, mężczyzna ten był 
już zupełnie innym człowiekiem. Niestety, pomimo jego łagodności i wielkiego pragnienia 
zgody, jego sąsiad się nie zmienił i wciąż szukał nowych pretekstów do awantur. 
Wtedy znów powiedzieli do siebie starcy: - Nie ma innego wyjścia, drugi też musi się udać 
na spotkanie z Bogiem. 
Pomimo jego niechęci, udało im się go przekonać. Również i on wspiął się na wysoką górę. 
Tam także spotkał Boga, który miał oblicze jego sąsiada. Od tego dnia wszystko się zmieni-
ło, a w wiosce zaczął królować spokój. «Nie czyńcie sobie żadnych fałszywych bożków!», 
powtarza nam nieustannie Biblia. To konsekwencja Dziesięciu Przykazań, które dał nam 
Bóg na Górze Synaj. Żydzi nie pozwalają, aby Bóg był wyobrażany w jakikolwiek sposób: 
byłoby to według nich bałwochwalstwo. 
Tak więc: «Jeśli chcesz zobaczyć Boga, przypatruj się swemu bliźniemu».   /Bruno Ferrero/ 

 


