
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    23.0523.0523.0523.05 Dzień Powsze Dzień Powsze Dzień Powsze Dzień Powszeddddnnnniiii    
1730 + Józefę, Stanisława, Janinę Pękalskich, Halinę Porzucek, Mariannę, Franciszka, 

Wandę, Jana Wierzbickich z int. Pękalskich 

1800
 +  Helenę, Jana, Mieczysława, Józefa zm. z rodziny Raczyńskich Henryka Materka  

Wtorek  24.0524.0524.0524.05 NMP Wspomożycielki wiernych (wsp. obowiązkowe) NMP Wspomożycielki wiernych (wsp. obowiązkowe) NMP Wspomożycielki wiernych (wsp. obowiązkowe) NMP Wspomożycielki wiernych (wsp. obowiązkowe)    
1730 + Krystynę, Stanisława Zająców, Juliannę, Jana Cielątków, Krzysztofa Ferta, Dioni-

zego, Albina, Dariusza Kubickich z int. Ciechowskich 

1800
 + Tadeusza, Janinę, Piotra Rakiejów, Ryszarda Dąbrowskiego z int. rodziny 

Środa 25.0525.0525.0525.05 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni  
700 + Antoniego, Mariannę Malickich zm. z rodziny Malickich z int. rodziny 

1800 + Henryka Metrykę z int. Metrykowej 

Czwartek    26.0526.0526.0526.05 Filip Nereusza kapłan (wsp. obowiązkowe) Filip Nereusza kapłan (wsp. obowiązkowe) Filip Nereusza kapłan (wsp. obowiązkowe) Filip Nereusza kapłan (wsp. obowiązkowe)    
700 + Antoninę, Romana, Jerzego Wieczorków, Janinę, Edwarda Frankowiczów  

1800 Zmarłych z rodziny Woźniaków, Józefa, Marię, Mariannę, Franciszka, Katarzynę, Ja-

na, Franciszka Woźniaków, Magdalenę, Jana, Bolesława, Władysława, Józefa Kowalskich  

Piątek  27.0527.0527.0527.05 Dzień Powsze Dzień Powsze Dzień Powsze Dzień Powszeddddnnnniiii    
1730

 + Anielę, Ludwika, Jerzego, Tomasza Władyszewskich, Stanisława Znoja  

1800
 + Marię Więcek z int. dzieci 

Sobota  28.0528.0528.0528.05 Dzień Powszedni  Dzień Powszedni  Dzień Powszedni  Dzień Powszedni     
1500 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 50-tą r. ślubu Marii i Józefa 

1530
 + Józefa Daleszaka (11 r. śm.) z int. żony z dziećmi 

1600
 Do MB i Pana Jezusa w 1-szą r. ślubu Renaty i Sławomira Domagałów dziękczynna z 

prośbą o bł. z int. rodziców 

1700 ślub Woś Karolina i Zagmiński Tomasz 

Niedziela  29.0529.0529.0529.05 VI Niedziela Wielkanocna  VI Niedziela Wielkanocna  VI Niedziela Wielkanocna  VI Niedziela Wielkanocna     
800

 + Zygmunta Woźniaka z int. żony z dziećmi 

1000 Roberta, Mariana, Stanisława, Annę Krawczyków, Jana, Genowefę Korba  

1200
 Irenę Kij z int. rodziny 

1600 1) + Józefa Rajkiewicza, Annę, Romana Rajkiewiczów z int. Rajkiewiczów  

        2) + Michała Wieczorka z int. żony i córki 
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Komentarz… 
Co wiemy o Świętym Filipie? Niektórzy 
wiedzą, że tylko on i Andrzej mieli w 
gronie Apostołów imiona greckie. Nie-
którzy pamiętają, że właśnie on zapy-
tał Jezusa na pustyni, ile mają chleba i 
ile jest pieniędzy w trzosie. W czasie 
Ostatniej Wieczerzy w łaśnie on z uf-
nością dziecka poprosił, by Jezus po-
kazał im Boga. Żydzi uważali, że zo-
baczyć Boga, to umrzeć. Filip nie my-
ślał chyba jednak o śmierci, mówił ra-
czej o spotkaniu Boga za życia. Choć 
tak mało wiemy o Filipie, uczy on nas, 
jak bezpośrednio prosić Jezusa o spo-
tkanie Boga na ziemi. Bóg objawia się 
poprzez ludzi żyjących Ewangelią. 
Każdemu z nas mogą powiedzieć: po-
każ mi Boga, nie tylko mów o Nim, ale 
pokaż Go w swoim życiu.     

  /ks. Jan Twardowski/ 
 

Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Dz 6,1-7   /   1 P 2,4-9     Ewangelia:    J 14,1-12 
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca 
mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygo-
tować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę 
was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał 
się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Od-
powiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca ina-
czej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już 
Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystar-
czy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? 
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy 
nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wy-
powiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, 
że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu 
na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także 
dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do 
Ojca.” 
 

 

Extra… 
× 24.05 – Europejski Dzień Parków Narodowych 
× 25.05 – Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego 
× 28.05 – Święcenia Prezbiteriatu w Bazylice Katedralnej w Kielcach. 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Jadwigę Kij  

z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 



 
 

A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę o godzinie 14.00 została odprawiona msza św. w kaplicy w Nidzie, a po 
niej odbyło się poświęcenie pól. 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zwraca się z prośbą o pomoc w dokumento-
waniu wszelkich form pomocy świadczonych Żydom przez Polaków w okresie II wojny świa-
towej oraz ustaleniu listy zamordowanych i represjonowanych za tego rodzaju działalność. 
Zbieranie informacji prowadzone jest w ramach ogólnopolskiej akcji WSPÓLNY LOS - INDEX 

Konkurs FOTO 

Zachęcamy do wzięcia udziału w 
Konkursie Fotograficznym „Kaplice, 
kapliczki i krzyże przydrożne w gmi-
nie Morawica” organizowanym 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Brzezin i Podwola. Przewidziane są 
dwie kategorie: Fotografie koloro-
we (max 15 sztuk), Fotografie czar-
no-białe i sepia (max 6 sztuk). Te-
matyka prac obejmuje: kaplice, 
kapliczki (naziemnie, nadrzewne, na 
słupach, przyścienne, leśne i inne), 
figury i krzyże przydrożne z terenu 
gminy Morawica. Przybliżony ter-
min zakończenia konkursu to li-
piec 2011. Rozstrzygnięcie nastąpi 
na III Brzezińskim Pikniku Arty-
stycznym. Na laureatów czekają 
nagrody rzeczowe. Więcej infor-
macji i szczegółowy regulamin Kon-
kursu można znaleźć na stronie 
miejscowości www.brzeziny.org.pl. 

Z życia wsi… 
15 maja w organistówce w Brzezi-
nach odbyło się spotkanie z cyklu 
„Brzezińskie Rody” z przedstawicie-
lami rodu Rabiejów przygotowane 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Brzezin i Podwola. Relacja z impre-
zy znajduje się na stronie Brzezin.   

„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”„Kwiatki Jana Pawła II”    
24. Prace kardynała Wojtyły – teksty homilii i przemó-
wień, a także książki – przepisywały na maszynie sio-
stry zakonne. Jedna z nich miała rozpocząć pracę z 
„Szefem” o dziewiątej rano. Spóźniła się nieco. Kiedy 
weszła do gabinetu Kardynała, on zaczął śpiewać: 
„Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsk-
no już”. 
25. Jan Paweł II od samego początku swego pontyfi-
katu zaskakiwał wszystkich, łamiąc watykańskie oby-
czaje. Na zakończenie konklawe, kiedy przygotowano 
już dla niego papieski tron, na którym powinien był 
usiąść, by odebrać hołd od członków kolegium kardy-
nalskiego, oświadczył: „Nie, ja przyjmę moich braci na 
stojąco”. Nazajutrz odwiedził w szpitalu chorego przy-
jaciela, biskupa Andrzeja Deskura, kilka dni wcześniej 
dotkniętego paraliżem – było to wydarzenie bez pre-
cedensu w historii papiestwa. Zdarzyło mu się kiedyś – 
wspomina ksiądz Adam Boniecki – „podnieść chustkę, 
która upadła komuś poza barierkę oddzielającą Papie-
ża od wiernych. Ojciec Święty schylił się po tę chustkę 
i oddał ją właścicielce w najzwyklejszym ludzkim odru-
chu grzeczności”. 
26. Pewnego razu Jan Paweł II zadzwonił do Szwajca-
rii, gdzie kurował się jego ciężko chory przyjaciel bi-
skup Andrzej Deskur. Telefonistka, zanim połączyła go 
z pokojem Deskura, chciała wiedzieć, kto mówi. – Pa-
pież – odpowiedział jej zgodnie z prawdą. Po drugiej 
stronie zapadła cisza. Po chwili słuchawka z trzaskiem 
opadła na widełki. Ale wcześniej Jan Paweł zdołał 
usłyszeć: – Z pana taki papież, jak ze mnie chińska 
cesarzowa! 

Zakonnie…  
Bazylianki - są zakonem obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Założyła 
je w IV w. w Azji Mniejszej św. Makryna, siostra św. Bazylego Wiel-
kiego, którego reguła jest podstawą życia zakonnego bazylianek. 
Zgodnie z nią siostry starają się kochać Boga ponad wszystko, a mi-
łość bliźniego realizować w pracy apostolskiej, zależnie od potrzeb 
Kościoła powszechnego, a zwłaszcza Wschodniego. Zajmują się wy-
piekiem prosfory – chleba używanego do liturgii greckokatolickiej. Po-
nadto prowadzą kuchnię w klasztorze bazylianów, szyją i haftują szaty 
liturgiczne. W domu formacyjnym prowadzą rekolekcje dla dziewcząt. 
Opiekują się również chorymi w domach prywatnych. Pełna nazwa: 
Siostry Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego (OSBM).      /za: ekai.pl/ 

Życzenia 
Kochane Mamy!  
Z okazji Waszego 
Święta życzymy du-
żo miłości, uśmiechu 
na każdy dzień  
i opieki najlepszej  
z mam – Matki Bożej 

Reakcja Pisma 
SANCTUS 

Boży człowiek…  -  św. Filip Nereusz (26 maja) 
Urodził się 21 lipca 1515 we Florencji. W 1534 udał się 
do Rzymu, gdzie studiował filozofię i teologię. Przerwał 
studia i w 1548 założył "Bractwo Świętej Trójcy", opie-
kujące się pielgrzymami i chorymi. W 1551 przyjął 
święcenia kapłańskie. Przy kościele św. Hieronima del-
la Carità w Rzymie założył "Oratorium" – miejsce prze-
znaczone dla elity intelektualnej miasta, gdzie spotykali 
się artyści, kupcy, mieszczanie i kapłani. Filip organi-
zował tam koncerty muzyczne, wykłady o najnowszych 
prądach w sztuce, dysputy o historii i archeologii. Zo-
stał przez niektórych oskarżony o nowinkarstwo, a pa-
pież Paweł IV, zakazał mu na pewien czas działalności. 
Filip Neri dzięki aktywności duszpasterskiej jest nazy-
wany "Apostołem Rzymu". Filip Neri otrzymał stygmaty 
Ducha Świętego. W 1575 założył zakon filipinów. Była 
to pierwsza formacja zakonna katolicka, w której nie 
było ślubów zakonnych. Zmarł w wieku 80 lat. Modli-
twa: Boże, któryś świętego Filipa, Wyznawcę Twojego, 
do chwały Świętych Twoich wyniósł, spraw miłościwie, 
abyśmy ciesząc się jego uroczystością, za jego przy-
kładem w cnotach postęp czynili. Przez Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. 
Amen. 

Zamyśl się… 
„Modlitwa jest mostem łączą-
cym doczesność z wieczno-
ścią, ziemię z niebem, czło-
wieka z Bogiem.” 

/Św. Urszula Ledóchowska/  

Uśmiech… 
Na lekcji religii nauczyciel omawia z 5 i 6-latkami 10 Przyka-
zań. Właśnie omówili przykazanie o szanowaniu rodziców  
i nauczyciel spytał: - A czy jest jakieś przykazanie, które mówi 
o tym, jak traktować braci i siostry? - Mały chłopiec (najstar-
szy z rodzeństwa) odpowiedział: - Nie zabijaj. 

Coś dla ducha… 
„Parking” 

Był świetnym menadżerem. Zegarek, telefon komórkowy i komputer organizowały jego dzień. 
Każda sekunda była dla niego ważna. Pewnego dnia miał spotkanie w wielkiej kancelarii 
prawniczej. Niestety, luksusowy gmach, znajdował się w samym centrum i menadżer zdał so-
bie sprawę, że nie wziął pod uwagę ogromnego ruchu. Ani też trudności z zaparkowaniem 
samochodu. Zorientował się w sytuacji dopiero, gdy dotarł na miejsce. Każdy centymetr kwa-
dratowy powierzchni był zajęty przez pojazdy. Spróbował trochę oddalić się od centrum. Nie 
znalazł jednak żadnego wolnego miejsca. Wówczas, zdesperowany, zaczął się modlić: 
<<Panie, błagam Cię, pomóż mi, tak bardzo Cię teraz potrzebuję! Pozwól mi znaleźć miejsce 
parkingowe. Jeżeli wysłuchasz mojej modlitwy, przyrzekam Ci, że w każdą niedzielę będę na 
Mszy św.!>>. Objechał ponownie. Nic – nawet szpilka by się nie zmieściła. Zaczął modlić się 
żarliwiej. <<Panie, nie mogę spóźnić się na to spotkanie. Jeżeli pozwolisz mi znaleźć miejsce 
dla samochodu, będę się co tydzień spowiadać, nie zapomnę o wieczornej modlitwie>>. Mo-
dląc się tak, jechał powoli, uważnie obserwując ruch na ulicy. <<Panie, proszę Cię, jeśli po-
zwolisz mi znaleźć miejsce do parkowania, każdego dnia będę czytać Ewangelię. Może na-
wet zgłoszę się, by prowadzić katechizację. W tym momencie, 3 metry przed nim, jakiś sa-
mochód zwolnił miejsce. Z westchnieniem ulgi menadżer powiedział: <<Panie, nie trudź się, 
właśnie znalazłem miejsce!>>.  
Modlitwa jest największym i najszlachetniejszym gestem istoty ludzkiej, a nie głupim aktem 
odczyniania nieszczęść.                                                                                      /Bruno Ferrero/ 

 


