
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    27.0627.0627.0627.06 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
700 + Jana Srokę, Kacpra, Józefę Sroków, Katarzynę, Franciszka, Mariannę Stachurów, 
zm. z rodziny Stachurów z int. rodziny 
1800 + Władysława, Wincentynę Ślusarczyków z int. syna Józefa z żoną 
Wtorek  28.0628.0628.0628.06 Św. Ireneusza, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe) Św. Ireneusza, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe) Św. Ireneusza, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe) Św. Ireneusza, biskupa i męczennika (wsp. obowiązkowe)    
700 + Władysława, Genowefę Metryków z int. rodziny 
1800 + Ryszarda Dąbrowskiego, Janinę, Piotra, Tadeusza Rabiejów z int. rodziny 
Środa 29.0629.0629.0629.06 Św. Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość) Św. Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość) Św. Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość) Św. Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość)    
800 + Piotra Pobochę z int. żony z dziećmi  
1200 Piotra Sochę z int. Sochowej  
1600 Piotra Skarbka, Stefana, Michała Skarbków z int. Skarbkowej 
Czwartek    30.0630.0630.0630.06    Oktawa Bożego CiałaOktawa Bożego CiałaOktawa Bożego CiałaOktawa Bożego Ciała    
700 Msza Święta 
1700 w intencji mieszkańców Brzezin 
Piątek  01.0701.0701.0701.07    Najświętszego SeNajświętszego SeNajświętszego SeNajświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)rca Pana Jezusa (uroczystość)rca Pana Jezusa (uroczystość)rca Pana Jezusa (uroczystość)    
700 Genowefę, Bogdana, Romana i Czesława Janusów z int. Zegadłów 
1800 + Eugeniusza, Piotra, Mariusza Prędotów, ks. Edwarda Nowaka, Józefę, Stefana, Ma-
rianna, Władysława, Edwarda Nowaków z int. rodziny 
Sobota  02.0702.0702.0702.07 Dzień Powsz Dzień Powsz Dzień Powsz Dzień Powszedniedniedniedni    
700 + Franciszka Daleszaka i wspomnienie Genowefy Daleszak, Wawrzyńca Wójcika  
z int. syna z rodziną 
1500 Władysława, Michalinę Nosków i siostrę Mariannę z mężem z int. córek 
1600 ślub Tworek Łukasz i Mariola Zaleśna 
Niedziela  03.0703.0703.0703.07    XIV Niedziela ZwyXIV Niedziela ZwyXIV Niedziela ZwyXIV Niedziela Zwykłakłakłakła    
800 + Ryszarda Stokowca z int. chrześnicy Edyty z rodziną 
1000 Mariannę, Władysława Ziopajów, Łukasza Ziopaja, Helenę, Wojciecha Wilków  
z int. Ziopajów 
1200 Stanisława Gawęckiego z int. żony z dziećmi 
1600 + Stefana, Jerzego Krawczyków, + Stanisława Pietszczyka z int. rodziny 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    2 Krl 4,8-11.14-16a     
                   Rz 6,3-4.8-11   
Ewangelia: Mt 10,37-42 
„Jezus powiedział do apostołów: Kto 
kocha ojca lub matkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto 
kocha syna lub córkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie 
bierze swego krzyża, a idzie za 
Mną, nie jest Mnie godzien. Kto 
chce znaleźć swe życie, straci je,  
a kto straci swe życie z mego powo-
du, znajdzie je. Kto was przyjmuje, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmu-
je, przyjmuje Tego, który Mnie po-
słał. Kto przyjmuje proroka, jako pro-
roka, nagrodę proroka otrzyma. Kto 
przyjmuje sprawiedliwego, jako 
sprawiedliwego, nagrodę sprawie-
dliwego otrzyma. Kto poda kubek 
świeżej wody do picia jednemu  
z tych najmniejszych, dlatego że jest 
uczniem, zaprawdę powiadam wam, 
nie utraci swojej nagrody.” 

Serce Jezusa, ucieczko nasza 
zlituj się nad ludem swym 

Komentarz… 
„Syn Człowieczy jest Panem szabatu”(Łk 6,5). „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”  
(J 14,6). „Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 26). „Kto kocha 
ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37). Niezwykłe słowa! 
Tak mógł mówić tylko Bóg albo szaleniec. Jezus zawsze miał wielkich wrogów. Naj-
pierw wrogowie udowadniali, że On w ogóle nie istniał, potem, że był postacią histo-
ryczną. Wreszcie starali się umniejszyć Jego cuda i działalność. Jednak nie pojawił 
się żaden naukowiec ani pseudonaukowiec, który by mówił o jego szaleństwie – byłby 
to najłatwiejszy argument dla wrogów. Jezus był jednakże człowiekiem tak logicznym 
i tak wielkim myślicielem, osobowością na tyle przeźroczystą, że podobna argumen-
tacja w ogóle się z Nim nie łączy. Dlatego, kiedy czytamy wybrane z Ewangelii i przy-
toczone słowa, może nas przejąć dreszcz. Odkrywamy, że spotykamy się z Jezusem 
i Jego bóstwem.                                                                         /ks. Jan Twardowski/ 
 
 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 01.07 -  Dzień Psa 
× 01.07 -  Światowy Dzień Architektury 
× 02.07 -  Światowy Dzień UFO 



A w parafii… 
▪ 23 czerwca 2011 r. odbyła się procesja Bożego Ciała. Zachęcamy do uczestniczenia w ob-
chodach Oktawy tego święta w najbliższy czwartek. 
▪ 19 czerwca pani Irena Gola zorganizowała pielgrzymkę z naszej parafii, w której wzięło 
udział 106 osób. Odwiedzili oni Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanym gdzie ofiarowali 
jeden różaniec wykonany przez panią Golę oraz jeden ofiarowali na Ukrainę (pojechał razem 
z Figurą MB Fatimskiej). Byli również w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie oraz  
w sanktuarium MB Królowej Podhala w Ludźmierzu.     
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola organizuje kolejne spotkanie z cyklu „Brzeziń-
skie Rody”. Tym razem serdecznie zapraszamy osoby, które noszą (lub nosiły) nazwisko Ma-
licki, oraz wszystkich zainteresowanych historiami rodzinnymi. Spotkanie odbędzie się  
w niedzielę 3 lipca o godz. 17.00 w remizie OSP w Brzezinach. 
Intencja różańcowa na lipiec 

ogólna: Aby chrześcijanie przy-
czyniali się do łagodzenia cier-
pień fizycznych i duchowych 
chorych na AIDS, zwłaszcza  
w krajach najuboższych. 
misyjna: Aby siostry zakonne, 
pracujące na terenach misyj-
nych, były świadkami radości 
ewangelicznej i żywymi znaka-
mi miłości Chrystusa. 

Zwiedzając wschód 
W dniach 18-19 czerwca człon-
kowie Stowarzyszenia Przyja-
ciół Brzezin i Podwola oraz Re-
dakcja naszego Pisma udali się 
na wycieczko-pielgrzymkę. 
Udało się im zwiedzić Zwierzy-
niec, Zamość, Sanktuarium MB 
Królowej Podlasia w Kodniu, 
jedyną w Polsce cerkiew neo-
unicką w Kostomłotach (gdzie 
uczestniczyli w liturgii), mona-
ster prawosławny w Jabłecznej 
i Kazimierz Dolny nad Wisłą. 
Uczestnicy mieli okazję poznać 
specyfikę Polski wschodniej, jej 
kulturę i różnowyznaniowość. 
Wyjazd był drugim etapem po-
dróży szlakami historii.        /KP/ 

Pierwsze Soboty Miesiąca 
Istotą tego nabożeństwa jest 
wynagrodzenie za grzechy po-
pełnione przeciwko Niepokala-
nemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny. Nabożeństwo pierw-
szych sobót miesiąca to forma 
pomocy grzesznikom, zapropo-
nowana przez Maryję i Jezusa. 
Przez to nabożeństwo możemy 
przepraszać Boga i wynagra-
dzać za grzechy obrażające 
Niepokalane Serce Maryi.   
Najświętsza Panna i Jezus uka-
zali się siostrze Łucji dnia 10 
grudnia 1925 r., aby opisać nabożeństwo wynagradzające 
grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. 
W jego ramach powinniśmy: 
1. w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi  
z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z ła-
ski sakramentu pojednania wcześniej, byleby w tym dniu 
być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego; 
2. przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych sobót miesiąca 
w powyższej intencji; 
3. odmówić pięć tajemnic różańcowych; 
4. przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe 
ofiarując tę medytację w wymienionej intencji. 
Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeń-
stwa jest nastawienie, z jakim te praktyki wypełniamy. 

Zakonnie… 
Benedyktynki samarytanki - podejmują pracę wśród osób niesprawnych intelektualnie, zagu-
bionych pod względem moralnym oraz ludzi z marginesu społecznego. Założyła je w 1926 r. 
Polka, m. Jadwiga Jaroszewska, która organizowała domy dla dzieci upośledzonych umy-
słowo, młodocianych przestępców, „dzieci ulicy” i upadłych kobiet. Podstawą organizacji pla-
cówek zgromadzenia jest system tzw. rodzinkowy, wypracowany przez założycielkę, który 
polega na stworzeniu we wszystkich miejscach pracy atmosfery domu rodzinnego, przenik-
niętej miłością na wzór rodziny naturalnej. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego (OSBSam).                                                    /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Piotr i Paweł (29 czerwca) 
Św. Paweł urodził się ok. 5 roku w Tarsie. Wykształcony w Jero-
zolimie faryzeusz; początkowo prześladowca chrześcijan. Pod 
wpływem wydarzenia w drodze do Damaszku, nawrócił się  
i przyjął chrzest. Po krótkim pobycie w Arabii rozpoczął działal-
ność w Damaszku. Później, odwiedziwszy przełożonych gminy  
w Jerozolimie, wrócił do rodzinnej Cylicji. Za sprawą Barnaby 
pracował w Antiochii. Odbył trzy podróże misyjne. W czasie 
pierwszej odwiedził Cypr oraz środkową część Azji Mniejszej. Po 
powrocie wziął udział w soborze jerozolimskim, gdzie rozstrzy-
gnięto kwestię przyjmowania przez chrześcijan pogańskiego po-
chodzenia przepisów Prawa mojżeszowego. W czasie drugiej 
podróży misyjnej działał na terenie Azji Mniejszej, Macedonii  
i Grecji, głównym terenem działalności w czasie trzeciej podróży był Efez. Aresztowany w Je-
rozolimie w 58 roku, przez dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. W czasie procesu jako 
obywatel rzymski odwołał się do cesarza. Do Rzymu wyruszył jesienią 60 roku. Po trzymie-
sięcznym pobycie na Malcie dotarł do stolicy Cesarstwa, gdzie przebywał w areszcie domo-
wym do 63 roku. Później został przypuszczalnie uwolniony i kontynuował działalność misyjną 
w Hiszpanii, Efezie i Macedonii. Uwięziony w czasie prześladowania chrześcijan rozpętanego 
po pożarze Rzymu został skazany na śmierć i ścięty w Rzymie zapewne w 64 rok. Św. Piotr 
Apostoł zwany wcześniej Szymonem był był synem Jana, a bratem Andrzeja. Pochodził  
z Betsaidy nad jeziorem Genezaret. Do ok. 30 roku był rybakiem w Kafarnaum w Galilei,  
a następnie uczniem i apostołem Jezusa. Św. Piotrowi przypisywane jest autorstwo dwóch li-
stów, włączonych do kanonu Nowego Testamentu. Modlitwa: Boże, który nas doroczną uro-
czystością apostołów Twoich Piotra i Pawła rozweselasz, spraw, prosimy, abyśmy uciekając 
się do pośrednictwa ich zasług, z przykładów ich życia brali naukę. Przez Pana naszego Je-
zusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen. 

Zamyśl się… 
„Do utraconego raju nie powinno się 
wracać, zwłaszcza jeżeli nie ma się 
pewności, że był on naprawdę rajem.”  
                             /Roman Brandstaetter/ 

Uśmiech… 
Na lekcji religii dzieci rysują aniołki. Ksiądz pod-
chodzi do Jasia: - Jasiu, dlaczego narysowałeś 
aniołka z trzema skrzydłami? Jasio na to odpowia-
da: - A ciekawe gdzie widział ksiądz z dwoma? 

Coś dla ducha… 
„Rysunek” 

Żył kiedyś człowiek, który zajmował się hodowlą ryb. Posiadał wielki staw, w którym pływały 
ryby wielu gatunków. Pewnej nocy zbudził go hałas, dobiegający od stawu. Wstał. Było bar-
dzo ciemno i nie orientował się w kierunkach, gdyż był zaspany. Wydawało mu się, że idzie  
w stronę stawu, ale się przewrócił. Wstał, jednak ponownie potknął się i wpadł do jakiegoś 
rowu. Znów się podniósł. W pewnym momencie zdał sobie sprawę, że idzie w niewłaściwym 
kierunku, zawrócił więc i znów skierował się w stronę, skąd dochodził szum wody. Nie widział 
nic, znów się potknął, upadł, i znów się podniósł. Wpadł twarzą w jakieś błoto. Wydostał się  
z niego i zawrócił. Wreszcie dotarł do stawu. Odkrył, że woda wydobywa się z dziury w grobli  
i że razem z nią wypływały również ryby. Zabrał się więc do naprawy przecieku. Po skończe-
niu pracy wrócił do domu i położył się do łóżka. Rano obudził się i spojrzał przez okno. Spo-
strzegł, że ślady, zostawione przez niego w nocy, utworzyły na ziemi doskonały rysunek bo-
ciana. 
<<Gdy obraz mego życia będzie kompletny, czy zobaczę – ja lub inni – zarys bociana?>>. 
We dwójkę będziemy patrzyli na końcowy obraz życia: ja i Bóg. Jeżeli pozwolę Mu poprowa-
dzić się za rękę, na końcu i ja zobaczę rysunek. Pomyśl, jaką satysfakcję będzie miał Bóg, 
jeżeli to będzie rysunek zaplanowany przez Niego.                                            /Bruno Ferrero/ 

 


