
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 27.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Władysława Tetelewskiego, Anielę, Franciszka Baranów, zm. z rodziny Bara-
nów, Baryckich z int. Tetelewskiej 
         2) + Genowefę, Bogusława, Stanisława Zawadzkich, Leszka, Genowefę, Bogdana 
Kurtków z int. rodziny 
Wtorek  28.05 NMP Wspomożycielki Wiernych (wsp. obowiązkowe) 
1700 Do MB na roczek dla Amelii Jańca, o zdrowie i bł. z int. rodziców i dziadków 
1730 + Stefana Litwina, Mariana, Teresę, Annę Litwinów, Zofię Wojtyna, Stanisława Folu-
sza, Mariannę Więcławską, Stefanię Łatosz z int. Ślizankiewiczów 
1800 + Mariannę, Franciszka, Józefa, Jana, Bogdana Wawrzeńczyków z int. Malickiej  
Środa  29.05 Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy (wsp. obowiązkowe) 
1730 + Jana, Annę, Helenę, Janinę Krąż z int. rodziny 
1800 + Władysławę, Stanisława Wołoszynów z int. Zychowiczów 
Czwartek 30.05 Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (uroczystość)  
800 1) + Sebastiana Tetelewskiego z int. żony 
      2) Marię Więcek z int. dzieci 
1000 1) + Władysława, Stefanię Kruków zm. z rodziny Śmietanów z int. Śmietanów 
        2) + Tomasza Kubickiego z int. żony  
1200 Msza Święta za parafian żywych i zmarłych  
Piątek  31.05 Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny (święto) 
1730  + Zofię, Władysława Więcławskich, Janinę, Władysława Litwinów z int. rodziny  
1800 + Andrzeja, Katarzynę Golów, Józefa, Jana Plewów, Henryka, Andrzeja Golów  
Sobota  01.06 Dzień Powszedni  
1700 Do SPJ dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 1-szą r. ślubu Małgorzaty i Ka-
mila Prędotów z int. rodziców  
1730 Do SPJ i MB dzięk. z prośbą o dalsze bł. w życiu w 50-tą r. śl. Heleny i Władysława 
1800 + Irenę Kij z int. rodziny  
Niedziela  02.06 IX Niedziela Zwykła 
800 + Józefę, Stanisława Adamczyków, zm. z rodziny Adamczyków, Machulskich, Dzie-
więckich, Kucharskich z int. Dziewięckich z Nidy  
1000 + Annę, Stefanię, Romana, Władysława Zegadłów, Władysławę, Franciszka 
Pietszczyków, Stanisława Kruka z int. Kruków 
1200 1) + Ryszarda Stokowca (3 r. śm.) z int. żony z dziećmi 
        2) + Sebastiana Tetelewskiego z int. żony Katarzyny   
1600  Msza Święta o bł. w pracy i życiu dla ks. Proboszcza Jana Pragnącego  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:       Prz 8,22-31     
                      Rz 5,1-5 
Ewangelia:    J 16,12-15 
Jezus powiedział swoim 
uczniom: ”Jeszcze wiele 
mam wam do powiedzenia, 
ale teraz jeszcze znieść nie 
możecie. Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, doprowa-
dzi was do całej prawdy. Bo 
nie będzie mówił od siebie, 
ale powie wszystko, cokol-
wiek słyszy, i oznajmi wam 
rzeczy przyszłe. On Mnie 
otoczy chwałą, ponieważ  
z mojego weźmie i wam 
oznajmi. Wszystko, co ma 
Ojciec, jest moje. Dlatego 
powiedziałem, że z mojego 
bierze i wam objawi” 
Komentarz… 
„Chrześcijanin to człowiek, 
który pozwala się prowa-
dzić Duchowi Świętemu. 
Bez pokory i ufności nie 
jest to możliwe, bowiem 
nasza natura chce domi-
nować, wiedzieć z góry, 
nie znosi nieprzewidzia-
nych zdarzeń, lubi wszyst-
ko dobrze zaplanować. 
Wiara natomiast domaga 

się od nas pokornego poddania się Bożemu przewodnictwu. Dzień po dniu, bez ja-
kiejkolwiek znajomości naszej przyszłości, jesteśmy zapraszani przez Boga do wsłu-
chiwania się Ducha Świętego, do szukania Bożej obecności w naszej codzienności, 
przyjmowania darów, które On dla nas przygotował.”                  /ks. Maciej Warowny/ 

 

Komunia Miłości Trzech Bożych Osób: 
Ojca, Syna i Ducha Świętego 

 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 



 
 

A w parafii… 
▪ Wczoraj 34 dzieci z naszej parafii po raz 
pierwszy przyjęło Jezusa Eucharystycznego. 
Teraz przeżywają Biały Tydzień. Pamiętajmy 
o nich w modlitwach. 
▪ 17 maja w piątek w Zespole Szkół w Brze-
zinach odbył się V Wojewódzki Konkurs Jan 
Paweł II – Patron Najgodniejszy. Wzięło  
w nim udział 18 szkół z terenu województwa 
świętokrzyskiego. Po różnych zadaniach 
konkursowych okazało się, że I miejsce zaję-
ła drużyna z Radomic, II miejsce - Włosz-
czowice, a III miejsce Brzeziny. Osobą od-
powiedzialną za przygotowanie i przeprowa-
dzenie konkursu była mgr Beata Łabęcka. 
Nasze Pismo SANCTUS było jednym ze 
sponsorów nagród dla uczestników.  

Z życia wsi… 
▪ „Majówka z rodziną” – pod takim hasłem 19 
maja 2013 roku na placu rekreacyjno-
sportowym w Brzezinach odbył się V Festyn 
Rodzinny zorganizowany przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Na imprezie 
nie zabrakło atrakcji: zabawy cyrkowe, kon-
kursy z nagrodami, występy artystyczne. No-
wością tegoroczną był Turniej Sołtysów. 
Wśród stoisk znalazł się namiot Szkoły Me-
dycznej z Morawicy, gdzie można było  np. 
skorzystać z darmowego masażu. Festyn po 
raz kolejny można uznać za udany, głównie 
dzięki dużej frekwencji uczestników. W impre-
zie wzięły udział całe rodziny, które wspólnie 
mogły spędzić wolny czas niedzielny. Organi-
zatorzy dziękują wszystkim za pomoc. 

Ekstra… 
 

× 27.05 - Dzień Samorządu Terytorialnego 
× 30.05 - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
× 31.05 - Dzień Bociana Białego 
× 01.06 - Dzień bez Alkoholu 
× 01.06 – Dzień Dziecka 

Intencja różańcowa na czerwiec: 
Intencja ogólna: Aby przeważała wśród ludów 
kultura dialogu, słuchania i wzajemnego po-
szanowania. Intencja misyjna: Aby tam, gdzie 
wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty 
chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić 
nową ewangelizację. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Wy ubodzy jesteście darem dla Kościoła. Pokazujecie nam, że kochać Boga i bliźniego to 
konkret, że w każdej osobie można zobaczyć oblicze Pana. Wy jesteście obliczem Jezusa” – 
mówił Papież w watykańskim przytułku dla ubogich, zwany Darem Maryi. „Wszyscy musimy 
odzyskać wrażliwość na dar, bezinteresowność, solidarność – mówił Franciszek. – Ten dom 
jest miejscem, które uczy miłości, jest szkołą miłości, która uczy wychodzić naprzeciw każ-
demu człowiekowi, nie dla zysku, lecz z miłości”. Franciszek przypomniał, że watykański 
przytułek istnieje już od 25 lat. U jego początku stoi dwoje błogosławionych: Jan Paweł II i 
Matka Teresa z Kalkuty. To bowiem Misjonarkom Miłości Papież Polak powierzył opiekę nad 
ubogimi, którzy zgłaszają się do Watykanu. „Wy drogie siostry, wraz z misjonarzami miłości i 
współpracownikami, sprawiacie, że miłość Kościoła do ubogich staje się widzialna – powie-
dział Ojciec Święty. – Dzięki waszej codziennej służbie jesteście, jak mówi Psalm, ręką Boga, 
który zaspokaja głód wszelkiej istoty żywej. Przez wszystkie te lata, ileż to razy, jak Miłosier-
ny Samarytanin, pochylaliście się nad potrzebującym, patrzyliście mu w oczy, podaliście mu 
rękę, by go podnieść. Ileż ust zostało uwolnionych od głodu dzięki waszej cierpliwości i po-
święceniu. Ileż ran, zwłaszcza duchowych, opatrzyliście!”.                                    /za: wiara.pl/ 
Zakonnie… 
Sercanki - uwielbianie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tajemnicy Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i szerzenie Królestwa miłości tego Serca w życiu codziennym to ich podstawo-
we powołanie. Siostry realizują swój charyzmat m.in. przez służbę Chrystusowi w bliźnich, 
zwłaszcza w najbardziej potrzebujących. Sercanki pełnią dzieła miłości chrześcijańskiej wo-
bec dziewcząt, przede wszystkim potrzebujących moralnej opieki oraz wobec ubogich i cho-
rych w szpitalach, zakładach i domach prywatnych. Zgromadzenie podejmuje również takie 
same dzieła poza granicami Polski i w krajach misyjnych. Zgromadzenie założyli bł. Józef 
Sebastian Pelczar i m. Klara Ludwika Szczęsna w 1894 r. w Krakowie. Pełna nazwa: Zgro-
madzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (SSCJ).                             /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Augustyn z Canterbury (27 maja) 
Augustyn, zwany także apostołem 
Anglii, żył w VI w. Będąc opatem 
benedyktyńskiego klasztoru św. 
Andrzeja w Rzymie, został wysłany 
przez Grzegorza Wielkiego wraz  
z 40 mnichami do Brytanii (596). 
Król Kentu, św. Etelbert wraz  
z małżonką Bertą, przyjął ich życz-
liwie w Wielkanoc 597 r. Dzięki 
pomocy króla w jego stolicy,  
w Canterbury, została wystawiona 
katedra, pierwsza na ziemi angiel-
skiej, biskupstwo i opactwo bene-
dyktyńskie pw. świętych Piotra  
i Pawła. Sakrę biskupią otrzymał 
Augustyn za zezwoleniem papieża 
z rąk biskupa Arles w Galii. Wraz z 
królem i jego dworem przyjęło 
Chrzest święty około 10000 Sasów 
w Anglii. Praca ewangelizacyjna 
czyniła tak szybkie postępy, że już 
w roku 601 papież przysłał na po-
moc nową grupę zakonników. 
Równocześnie ustanowił 2 metro-
polie i 24 sufraganie. Jako pierwszy 

prymas Anglii i metropolita Canterbury Augustyn otrzymał od papieża paliusz arcybiskupi. 
Metropolia druga powstała w Yorku, ale formalnie dopiero po śmierci św. Augustyna. Augu-
styn zmarł 26 maja 604/605? r. Został pochowany w kościele opackim-katedralnym pw. świę-
tych Piotra i Pawła w Canterbury obok św. Etelberta. Modlitwa: Panie przez wstawiennictwo 
św. Augustyna prosimy Cię o odwagę w wyznawaniu Ciebie i dotrzymanie obietnic, które zo-
stały złożone na naszym chrzcie. Amen. 
Zamyśl się… 
„Każde życie określa się i wartościuje 
poprzez wewnętrzny kształt miłości.”   
                                            /Jan Paweł II/                               

ŻYCZENIA 
"Jest na świecie przepiękna istota, u której 
jesteśmy wiecznymi dłużnikami - matka."  
Z okazji Dnia Matki, życzymy Wam Kocha-
ne Mamy, abyście zawsze miały siłę i zdro-
wie. Żyjcie jak najdłużej, bo bez Was nasz 
świat wyglądałby gorzej. Niech czuwa nad 
Wami najlepsza z mam – Matka Boża. 

Uśmiech… 
Idą dwie blondynki przez pustynie. Jedna 
rzecze do drugiej: - Wiesz tu musiało być 
strasznie ślisko. - Niby czemu? - Bo tak 
grubo piaskiem posypali. 
Coś dla ducha… 

„O budzeniu i wstawaniu” 
Do drzwi pokoju syna dobija się ojciec, wołając:- Kuba wstawaj! – Nie chce mi się! – krzyczy 
Jakub zza drzwi. – Wstawaj, musisz iść do szkoły – upiera się ojciec. – Nie chce mi się iść do 
szkoły – odburkuje synalek. – Dlaczego nie? – pyta rodziciel. – Z trzech powodów – mówi 
Kuba. – Po pierwsze: jest tam strasznie nudno, po drugie: denerwują mnie dzieci, po trzecie: 
nie znoszę w ogóle szkoły. – A ja ci podam trzy powody, dla których musisz iść do szkoły – 
tłumaczy ojciec przez drzwi. – Po pierwsze: to twój psi obowiązek, po drugie: masz już czter-
dzieści siedem lat i po trzecie: jesteś nauczycielem.                          /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


