
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 09.07 Dzień Powszedni 
1800 Władysława, Genowefę Metryków, Stanisława Kopacza z int. rodziny Metryków  
z Nidy  
Wtorek  10.07 Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy (wsp. obowiązkowe) 
 *) + Do PSJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. na roczek dla Wojciecha i o bł. dla 
Klaudii i Anny z int. rodziców 
1800 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o bł. w życiu dla dzieci i wnuków z int. rodziców 
z Nidy 
Środa  11.07 Św. Benedykta, opata, patrona Europy (święto) 
700 + Mariannę, Stanisława Sołtysów, Katarzynę i Andrzeja Sołtysów z int. córki Krystyny 
z rodziną  
1800 + Jana, Mariannę Marzec, Lucjana, Mariannę Ratajów, Antoninę, Stanisława Bura-
sów, Antoninę, Wiesława, Mariana Burasów, Mariannę, Józefa, Zygmunta Kamińskich z 
int. Heleny Kamińskiej  
Czwartek 12.07 Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika (wsp. 
obowiązkowe) 
1800  + Bolesława Kowalskiego, Annę, Franciszka Kowalskich z int. Kowalskiej 
Piątek  13.07 Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Józefa Pyczka z int. córki Agnieszki z rodziną   
Sobota  14.07 Dzień Powszedni 
700 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 20-tą r. ślubu Justyny i Artu-
ra Piłatów i ich dzieci z int. matki  
1800 + Stanisława Stopniaka z int. syna z rodziną 
Niedziela  15.07 XV Niedziela Zwykła 
800 + Józefa Woźniaka z int. żony  
1000 + Henryka Materka z int. Krystyny Materek 
1200 + Stanisława Tkacza, Janinę Tkacz z int. dzieci 
1600 + Jana Zegadło z int. Zegadłowej 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Ez 2,2-5    
                    2 Kor 12,7-10 
Ewangelia:  Mk 6,1-6 
„Jezus przyszedł do swego 
rodzinnego miasta. A towa-
rzyszyli Mu Jego uczniowie. 
Gdy nadszedł szabat, zaczął 
nauczać w synagodze; a wie-
lu, przysłuchując się, pytało ze 
zdziwieniem: Skąd On to ma? 
I co za mądrość, która Mu jest 
dana? I takie cuda dzieją się 
przez Jego ręce. Czy nie jest 
to cieśla, syn Maryi, a brat Ja-
kuba, Józefa, Judy i Szymo-
na? Czyż nie żyją tu u nas 
także Jego siostry? I powąt-
piewali o Nim. A Jezus mówił 
im: Tylko w swojej ojczyźnie, 
wśród swoich krewnych  
i w swoim domu może być 
prorok tak lekceważony. I nie 
mógł tam zdziałać żadnego 
cudu, jedynie na kilku chorych 
położył ręce i uzdrowił ich. 
Dziwił się też ich niedowiar-
stwu. Potem obchodził oko-
liczne wsie i nauczał.” 

 

Jesteśmy piękni, Twoim pięknem Panie! 

Słowa błogosławionych… 
„Dzisiaj, kiedy część katolików zaczyna zaniedbywać coniedzielną Mszę św., trzeba 
nam sobie przypomnieć szczególnie o tajemnicy tej Bożej miłości, jaką zostaliśmy 
obdarzeni w Chrystusie i która się uobecnia na jego ołtarzu. Nie łudźmy się: odcho-
dząc od źródeł miłości i świętości, odchodzi się od samego Chrystusa.”  

/bł. Jan Paweł II/ 
„Wielkoduszna modlitwa to jeszcze nie wszystko; musimy się modlić z całym odda-
niem, żarliwie, pobożnie. Musimy się modlić wytrwale i z wielką miłością.” 

/bł. Matka Teresa z Kalkuty” 
 
 
 

 

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

Ekstra… 
× 11.07 -  Światowy Dzień Ludności 



 

A w parafii… 
▪ 1 lipca pani Irena Gola z Kowali zorganizowała pielgrzymkę do Piekar Śląskich, gdzie 
wszyscy uczestniczyli w Mszy Świętej. Przewodnik oprowadził naszych parafian po zakąt-
kach tego pięknego miejsca oraz opowiedział jego historię. Pani Gola ofiarowała do Kościoła 
własnoręcznie wykonany różaniec. Następnie wszyscy pielgrzymi udali się do Leśniowa i po 
zakończeniu zwiedzania powrócili do domów. W tym roku planowane są także kolejne wy-
jazdy pielgrzymkowe z naszej parafii: 5 VIII – pielgrzymka do Czernej; 2 IX – do Częstocho-
wy; 7 X – Kraków z Wawelem (zwiedzanie z przewodnikiem). Zapisy u pani Ireny Gola. 

Zaproszenie 
Dnia 22 lipca 2012 roku Stowarzyszenie 
Przyjaciół Brzezin i Podwola organizuje  
IV Brzeziński Piknik Artystyczny. Oprócz wy-
stępów i stoisk z pracami artystów przewi-
dziano wiele konkursów i innych atrakcji. 
Podczas imprezy odbędzie się 3. Bieg  
o Laur Brzezin na dystansie 7 km. Prawa do 
startu mają zawodnicy (kobiety, mężczyźni) 
zrzeszeni w klubach i niezrzeszeni. Wpisowe 
do Biegu wynosi 10 zł (płacone przy zapisie) 
od osób pełnoletnich; osoby, które nie ukoń-
czyły 18 lat są zwolnione z opłaty. Zgłosze-
nia chętnych (imię, nazwisko, adres i wiek) 
przyjmowane są u wiceprezesa stowarzy-
szenia (Grzegorz Buras, Brzeziny ul. Szkol-
na 16, tel. 691838289), u prezes stowarzy-
szenia (Marianna Węgrzyn, tel. 505862023), 
bądź drogą mailową stowarzysze-
nie.brzeziny@gmail.com do dnia 20 lipca 
2012 r. Przypominamy także, że w trakcie 
Pikniku zostanie rozstrzygnięty Konkurs Fo-
tograficzny „Piękno w drewnie ukryte”. Prace 
można zgłaszać do 15 lipca. Szczegółowy 
regulamin konkursu można znaleźć na stro-
nie internetowej www.brzeziny.org.pl. Zapra-
szamy do przybycia na kolejną imprezę arty-
styczną w Brzezinach. 

Cudy Polski 
W drugiej edycji plebiscytu organizowanego 
przez National Geographic Traveler ogłoszono 
32 najciekawsze, ale mało znane miejsca  
w Polsce. Wśród nich są dwie świętokrzyskie 
atrakcje turystyczne: Opactwo Cystersów  
w Jędrzejowie, i teren Ponidzia. Od nas zale-
ży, czy znajdą się w gronie cudów Polski. Gło-
sowanie odbywa się drogą SMS-ową od 25 
czerwca do 24 września bieżącego roku. Wy-
niki publikowane są na: 
www.7cudow.national-geographic.pl, na której 
dostępny jest też regulamin. 
Modlitwa wakacyjna… 
 

Przygotowanie do podróży: Kiedy będzie trze-
ba wybrać się w ostatnią podróż, Boże, po-
zwól mi się do niej przygotować jak najlepiej. 
Na dworcu: Tylu ludzi wyjeżdża na wakacje. 
Panie weź nas wszystkich w opiekę, abyśmy 
wrócili ubogaceni  wszelkim Twoim dobrem. 
W pociągu: Ten tłok, upał, stanie na jednej 
nodze, to okropne zmęczenie ofiaruję Ci Boże 
jako zadośćuczynienie za wszystkie wakacyj-
ne grzechy. W oknie pociągu: Szybko mijają 
wsie, miasta, krajobrazy; jak moje życie. Daj 
Boże, abym zawsze podróżował we właści-
wym kierunku.  

Zakonnie… 
Klawerianki – ich powołaniem jest całkowite poświęcenie się Bogu i Kościołowi misyjnemu. 
Cechą charakterystyczną zgromadzenia jest działalność misyjna, inspirowana duchowością 
ignacjańską, w której normą postępowania jest wezwanie: „Wszystko na większą chwałę Bo-
żą”. Zgromadzenie ma charakter międzynarodowy. Siostry 28 narodowości podejmują dzia-
łalność apostolską w 20 krajach świata na pięciu kontynentach. Służba Kościołowi misyjne-
mu podejmowana przez zgromadzenie wyraża się w modlitwie, animacji misyjnej oraz pomo-
cy materialnej. W tym celu siostry głoszą prelekcje i katechezy misyjne, zakładają parafialne 
grupy misyjne, organizują dni misyjne w parafiach, publikują w ośmiu językach czasopismo 
misyjne „Echo z Afryki i innych kontynentów” oraz Kalendarz Klaweriański. Ponadto prowa-
dzą korespondencję z misjonarzami oraz dobroczyńcami misji. Ze zgromadzeniem współpra-
cują osoby świeckie, które w charakterze „Zelatorów klaweriańskich” szerzą ideę misyjną we 
własnym środowisku. Zgromadzenie założyła w 1894 r. Polka, bł. Maria Teresa Ledóchow-
ska, w Polsce istnieje od 1931 r. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra 
Klawera (SSPC).                                                                                                       /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Teresa od Jezusa de Los Andes (14 lipca) 
Juana Fernandez Solar była Chilijką. Urodziła 
się 13 lipca 1900 r. w Santiago. Powołanie czu-
ła od dzieciństwa. Począwszy od szóstego ro-
ku życia, codziennie uczęszczała wraz ze swo-
ją mamą na Mszę świętą. Uważała, że Pan Je-
zus chce posiąść jej serce na wyłączną wła-
sność i dlatego pragnęła wcześnie przystąpić 
do Komunii św., ale stało się to dopiero, gdy 
miała 10 lat. Juana była początkowo porywcza 
i uparta. Postanowiła pracować nad sobą. 
Niemałym kosztem zwyciężyła pychę i próż-
ność. Od 14. roku życia odczuwała w głębi 
swej duszy powołanie do Karmelu, z którego 
zwierzyła się w internacie matce Rios - zakon-
nicy Najświętszego Serca. W wieku 15 lat zło-
żyła ślub czystości. Mimo wielkiego oddania 
Bogu, potrafiła cieszyć się życiem i młodością. 
Lubiła grać w tenisa, pływać, a najbardziej - 
jazdę konno. Wolny czas poświęcała pomocy 
ludziom starszym i potrzebującym. Chętnie 
pomagała w nauce dzieciom ubogim, zwłasz-
cza tym, które miał z nią trudności. Pod wpły-
wem lektury dzieł karmelitańskich, a zwłaszcza 
Teresy do Dzieciątka Jezus, odkryła w sobie powołanie zakonne. Wreszcie, gdy miała 19 lat, 
w maju 1919 r., uzyskała pozwolenie ojca i przekroczyła próg klasztoru karmelitanek bosych 
w Los Andes. 14 października rozpoczęła nowicjat i otrzymała habit. Przyjęła imię zakonne 
Teresy od Jezusa. W kwietniu 1920 r. zachorowała na tyfus. W obliczu zbliżającej się śmierci 
złożyła profesję zakonną. Po kilku dniach choroby, 12 kwietnia 1920 r. zmarła w opinii świę-
tości, przeżywszy w klasztorze jedynie 11 miesięcy. Modlitwa: Boże w Trójcy Jedyny przez 
wstawiennictwo tej świętej karmelitanki proszę Cię o pokorę i wytrwałość w wyborze drogi ży-
ciowego powołania, które ma doprowadzić mnie do Ciebie. Amen 

Zamyśl się… 
„Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu 
człowiek nic nie pomoże”  

/Adam Mickiewicz/ 

Uśmiech… 
Wchodzi pielęgniarz na reanimację i mówi do pa-
cjenta: - Niech się pan porządnie zaciągnie, będę 
zmieniał butlę... 

Coś dla ducha… 
„Inwestuj Mądrze” 

„Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. 
Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój.” 
Mój synu! Jest wielu ludzi poddających się wpływom różnych ruchów religijnych. Uważają 
chrześcijaństwo za zakurzoną relikwię w sklepie ze starociami. Mówią: „ Czy nie wiesz, że  
w Markecie Wiary za rogiem dostępny są wierzenia na czasie i bardziej odpowiednie kulturo-
wo? Te wierzenia dadzą ci większą władzę. Dlaczego miałbyś chcieć wielbić Boga, kiedy mo-
żemy sprawić, że ty będziesz Bogiem?”. Problem jednak w tym, że w markecie z wierzeniami 
nie ma zbawienia, nie ma stałych fundamentów, nie ma absolutnej prawdy. Praktykowanie 
tych modnych wierzeń jest jak malowanie portretu w deszczu. Nie jest on trwały. A podążanie 
za Mną jest jak rzeźbienie doskonałego siebie w bezcennym marmurze. Mój synu, jesteś Mo-
im skarbem. Nie kupuj udziałów, w tańszych wierzeniach. Twój Ojciec Bóg. 
                                                                                                                          /Andy Cloninger/ 

 


