
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 22.07 Św. Marii Magdaleny (wsp. obowiązkowe) 
1730 + Krystynę Kuta z int. Pawła z żoną 
1800 + Stanisława Stajniaka z int. syna z rodziną 
Wtorek 23.07 Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy (święto) 
1730 + Stanisława, Mariana Burasów, Antoninę Buras, Józefa, Marię Kamińskich z int. Pio-
tra Burasa z żoną 
1800Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Sylwii Kowal-
skiej z int. rodziców 
Środa 24.07 Św. Kingi, dziewicy (wsp. obowiązkowe) 
1730 + Leokadię Pękalską, Antoninę, Wiesława Burasów 
1800 + Marię, Stefana Kruków, Henryka Słowińskiego z int. rodziny 
Czwartek 25.07 Św. Jakuba, Apostoła (święto) 
1730 + Józefa Zawadzkiego z int. Krystyny Zawadzkiej 
1800 + Stefanię Zychowicz, Bronisławę Pędzika, Jana, Anielę Kowalskich, Wincentego, 
Apolonię Zychowicza z int. Stanisława Zychowicza 
Piątek 26.07 Św. Rodziców NMP, Joachima i Anny (wsp. obowiązkowe)  
1730 + Annę Głodek z int. dzieci 
1800 + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Andrzeja Czarneckiego, Lucjana Franko-
wicza, Edwarda Kasperka z int. Czarneckich 
Sobota 27.07 Dzień Powszedni  
1730+ za zmarłych rodziców Władysława, Genowefę Metryków, szwagra Stanisława Ko-
pacza z int. Metryków 
1800 + Teresę Żbikowską, Andrzeja Zychowicza, Jana, Anielę, Zdzisława, Tadeusza Zy-
chowiczów z int. rodziny 
Niedziela 28.07 XVII Niedziela Zwykła  
800  1) + Genowefę Baran, Leona, Kazimierza, Tadeusza Baranów z int. dzieci 
       2) + Kazimierę Prokop z int. sióstr z koła różańcowego i zelatorki Genowefy Malickiej 
1000 1) + Adama Frankowicza z int. rodziców 
        2)  za zmarłe członkinie koła różańcowego z Łazisk i Nidy i o błogosławieństwo dla 
żyjących 
1200 Edwarda Pyka 
1600 + Stanisława Szyszkę, Sabinę, Piotra Marców z int. siostry 
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Komentarz… 
„Opisane przez Łukasza 
zachowanie Marii jest cha-
rakterystyczne dla 
uczniów. Jezus przyjmuje 
Marię na swoją uczennicę. 
Tak Łukasz Ewangelista 
tworzy przepiękną teologię 
kobiety całkowicie równej 
mężczyźnie. W jej zacho-
waniu ukazany jest także 
sposób budowania relacji 
z Jezusem, słuchanie Je-
go słowa. Taka postawa 
jest konieczna, aby otrzy-
mać łaskę wiary, a słu-
chanie i wypełnianie słowa 
Bożego (por. Łk 8, 21) 
tworzy prawdziwie rodzin-
ne więzi z Nauczycielem. 
Dlatego upomnienie udzie-
lone Marcie jest znamien-
ne dla wszelkiej aktywno-
ści Kościoła. Najpierw 
mamy wsłuchiwać się  
w słowa Jezusa, a dopiero 
później działać w posłu-
szeństwie woli Ojca.  

/ks. Maciej Warowny/ 
 

Tyś jest jedyny Bóg i Zbawca 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Rdz 18,1-10a    /    Kol 1,24-28       Ewangelia:    Łk 10, 38-42 
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swe-
go domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się 
Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego 
i rzekła: "Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? 
Powiedz jej, żeby mi pomogła". A Pan jej odpowiedział: "Marto, Marto, troszczysz się i nie-
pokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której 
nie będzie pozbawiona". 
 
 
 
 

Ekstra… 
× 23.07 - Dzień Włóczykija 
× 24.07 - Święto Policji 
× 25.07 - Dzień Bezpiecznego Kierowcy 



A w parafii… 
▪ Trwają prace na naszym cmentarzu parafialnym. Wykonywane są alejki z kostki brukowej. 
▪ Dzisiaj w godzinach 21 lipca 2013 r. w godzinach 15.00-19.00 na placu rekreacyjno-
sportowym w Brzezinach odbędzie się V Brzeziński Piknik Artystyczny zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Przewidziano wiele atrakcji, m.in. występy ar-
tystyczne m.in. uczestników Jubileuszowego Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu 
Kultury Młodzieży Szkolnej, wystawy twórczości plastycznej i rękodzieła (z możliwością za-
kupu) 4. Bieg o Laur Brzezin oraz Bieg Przedszkolaka, Konkurs na nalewkę regionalną 
(zgłoszenia na pikniku, należy przekazać min. 0,5 l nalewki), "Ślubuję Ci..." - wystawa dawnej 
fotografii ślubnej i weselnej z parafii Brzeziny, pokazy grupy rekonstrukcyjnej, dawne zabawy 
podwórkowe, pokazy, konkursy z nagrodami i inne atrakcje. Zapraszamy! 
Tu es Petrus… 
19. Św. Poncjan (VII/VIII.230-28.IX.235) - Pontyfikat Poncjana, pochodzącego z rodu rzym-
skiego Calpurnia, przypadł na czas schizmy związanej z wyborem Hipolita po śmierci papie-
ża Zefiryna. Wprowadził do liturgii śpiew psalmów, Confiteor oraz Dominus vobiscum. Synod 
rzymski pod jego przewodnictwem potwierdził ekskomunikę Orygenesa. W r. 235 Poncjan 
został przez cesarza Maksymina zesłany wraz z duchownymi i antypapieżem Hipolitem na 
Sardynię, gdzie zrezygnował z godności papieskiej. Tam zmarł w skutek tortur zmarł. Wspo-
mnienie liturgiczne 13 sierpnia, zniesione. 
Znalezione… 
Czwartek. Adoracja nocna. Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne 
skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego, i zaraz na-
stąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. 
Serce mi ustawało patrząc na te boleści; wtem rzekł mi Pan te słowa: Cierpię jeszcze więk-
szą boleść od tej, którą widzisz. I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowa-
niu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczo-
waniu! Wtem rzekł mi Jezus: Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. I w jednej chwili 
ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni lu-
dzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia Pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i za-
konnice, i najwyżsi dostojnicy Kościoła, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego 
wieku i stanu wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje po-
padło w rodzaj konania; i kiedy Go biczowali kaci, milczał Jezus i patrzył się w dal, ale kiedy 
Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale 
strasznie bolesny wyrwał się jęk z Jego Serca. I dał mi Pan poznać szczegółowo (...) cięż-
kość złości tych niewdzięcznych dusz: Widzisz, oto jest męka większa nad śmierć moją. 
Wtenczas zamilkły i usta moje i zaczęłam odczuwać na sobie konanie, i czułam, że nikt mnie 
nie pocieszy ani wyrwie z tego stanu, tylko Ten, który mnie w niego wprowadził. Wtem rzekł 
do mnie Pan: Widzę szczery ból serca twego, który przyniósł niezmierną ulgę sercu mojemu, 
patrz i pociesz się. [Dz. 445] 
Zakonnie… 
Siostry Matki Bożej Miłosierdzia – ich powołaniem jest ratowanie zagubionych dusz przez 
współpracę ze zbawczym miłosierdziem. W zgromadzeniu doszła do świętości apostołka Mi-
łosierdzia Bożego s. Faustyna Kowalska. Swój charyzmat siostry realizują czynem przez 
prowadzenie następujących dzieł: młodzieżowego ośrodka wychowawczego dla dziewcząt 
potrzebujących odnowy moralnej, domów samotnej matki, domów opieki społecznej, ośrod-
ków wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla młodzieży, świetlic oraz 
przedszkoli. Obecnie siostry głoszą orędzie Miłosierdzia Bożego przekazane przez św. Fau-
stynę, m.in. poprzez formację apostołów Miłosierdzia Bożego w Stowarzyszeniu „Faustinum”. 
Zgromadzenie powstało w 1862 r. w Polsce. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia.                                                                                                              /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Apolinary (21 lipca) 
Według łacińskiej Passio Apolinary był obywatelem 
Antiochii i stamtąd św. Piotr Apostoł przyprowadził go 
ze sobą do Rzymu, a następnie, wyświęconego na bi-
skupa, posłał do Rawenny. Skazywany dwukrotnie na 
wygnanie, Apolinary miał pośród niezwykłych okolicz-
ności apostołować w Tracji i nad Dunajem, w końcu 
zaś - także w niezwykłych okolicznościach - ponieść 
śmierć męczeńską. Niestety, opowiadanie to, sporzą-
dzone zapewne w tym celu, aby podnieść prestiż bi-
skupstwa raweńskiego, nie zasługuje na jakąkolwiek 
wiarę, pochodzi zaś z drugiej połowy VII w. Jest nato-
miast pewne, że biskup Apolinary poniósł śmierć mę-
czeńską 23 lipca, najprawdopodobniej w drugiej poło-
wie II stulecia. Świadczy o tym m.in. mowa św. Piotra 
Chryzologa, następcy Apolinarego na stolicy biskupiej. 
Nie ulega także wątpliwości, że relikwie Świętego spo-
czywają w cieniu wspaniałej bazyliki pod Rawenną. 
Ten znamienity pomnik sztuki sakralnej, ufundowany 
w VI w. przez bankiera Juliusza, był też zawsze ośrod-
ośrodkiem kultu św. Apolinarego, którego czczono  
w całej Europie, również w Polsce, gdzie jednak ucho-
dził za świętego z Reims. Tam bowiem wytworzył się z 
czasem tak silny ośrodek kultu św. Apolinarego, że 
zaczęto uważać go w końcu za pochodzącego właśnie 

stamtąd, a wyobraźnia ludu uczyniła zeń jakby odrębnego świętego. Papieże Symmach (498-
514) i Honoriusz I (625-638) rozpowszechnili jego kult także w Rzymie. W Niemczech czczo-
no go zwłaszcza w opactwach benedyktyńskich. Modlitwa. Boże, który uczyniłeś św. Apoli-
narego przykładem wielkiej miłości i wiary, która podbija świat, i dołączyłeś go do grona Świę-
tych Duszpasterzy, spraw, abyśmy za jego pośrednictwem trwali w wierze i miłości,  
i wzięli udział w jego chwale. Amen. 
Zamyśl się… 
„Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cier-
pienie drugich patrzeć.”               /Piotr Skarga/ 

Uśmiech… 
- Jak żeś zepsuł sokowirówkę?!  - Sok chcia-
łem wycisnąć...  - Jaki sok?  - Brzozowy... 

Coś dla ducha… 
„Dobra wiadomość” 

Robert De Vincenzo, słynny argentyński gracz w golfa, wygrał kiedyś turniej, otrzymał sto-
sowny czek, po czym obdzielił uśmiechami fotoreporterów i zaczął szykować się do odejścia. 
Kiedy samotnie kierował się w stronę ustawionego na parkingu samochodu, podeszła do nie-
go młoda kobieta, która pogratulowała mu zwycięstwa i powiedziała, że jej dziecko cierpi na 
śmiertelną chorobę. Rzecz jasna, nie miała środków na zapłacenie rachunków za usługi le-
karskie i szpital. Poruszony jej opowieścią De Vincenzo wyjął pióro i wypisał swój będący na-
grodą czek na nazwisko tej kobiety.  - Niech pani zapewni dziecku wszystko, co najlepsze - 
powiedział, wsuwając do w jej dłoń. W następnym tygodniu podczas lunchu w klubie pod-
szedł do niego członek władz Zrzeszenia Profesjonalnych Graczy w Golfa i powiedział: -  
W zeszłym tygodniu chłopcy z parkingu mówili mi, że po turnieju spotkał pan młodą kobietę. - 
De Vincenzo przytaknął. - Cóż! - westchnął mężczyzna. - Mam dla pana kiepską wiadomość. 
To wariatka. Ona nie ma żadnego dziecka. Nawet nie jest mężatką. Zwyczajnie pana nabrała, 
przyjacielu. - Chce pan powiedzieć, że nie ma żadnego umierającego dziecka? - spytał De 
Vincenzo. - Właśnie. - Ależ to najwspanialsza wiadomość, jaką usłyszałem w tym tygodniu! 

 


