
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek29.07 Św. Marty (wsp. obowiązkowe)  
700+ Władysława Nowaka, Helenę, Mariannę, Henryka Nowaków, Łukasza Stachurę  
1800 + Mariannę, Jana Tkaczów z int. Władyszewskich  
Wtorek30.07 Dzień Powszedni 
1800 + Genowefę Januszek z int. dzieci z rodzinami 
Środa31.07 Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera (wsp. obowiązkowe) 
1730 Do SPJ i MB o opiekę i zdrowie dla Anny 
1800 + Leszka Kurtka, Stanisława, Bogusława, Genowefę Zawadzkich z int. rodziny 
Czwartek01.08 Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i dr Kościoła (wsp. obow.) 
1730+ Do SPJ dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Aleksandry Armań-
skiej z int. rodziców i siostry 
1800 + Adama Młynarczyka zm. z rodziny Słowików z int. Młynarczyków 
Piątek02.08 Dzień Powszedni 
1800 + Zofię Woźniczko (16 r. śm.), Jana Woźniczko z int. córki 
Sobota03.08 Dzień Powszedni 
*) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Kingi Wojsa z int. 
rodziców i brata 
*) Henryka Słowińskiego z int. żony z dziećmi 
*) Edwarda Władyszewskiego, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickiego, Natalię Za-
rębską z int. Władyszewskich 
*) Do SPJ i MB dziękczynna w 35-tą r. ślubu Stefanii i Stanisława Nowaków  
Niedziela04.08 XVIII Niedziela Zwykła 
800 1) + Sebastiana Tetelewskiego z int. żony i rodziców i brata z rodziną 
      2)  Marcina Sołtysa w 3 r. śm. z int. rodziców 
1000 + Józefa, Annę, Michnickich, Zofię Lach, Stefanię, Władysława Kowalskich, Fran-
ciszkę Węgrzyn 
1200 Janinę, Ślusarczyk, Anielę, Jana Malickich z int. Węgrzynów 
1600 Helenę Kruk, Władysława, Tadeusza, Eugeniusza Kruków, Danutę Stokowiec  
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Komentarz… 
„Prosząc o chleb po-
wszedni czy też o siły 
w przeciwstawianiu 
się pokusom, łatwo 
zapominamy, że naj-
ważniejszym z darów, 
którego Bóg pragnie 
nam udzielić, jest 
Duch Święty. Dzięki 
Niemu możemy wie-
rzyć i żyć miłością 
Boga. To On prowa-
dzi nas do jedności  
z Ojcem i Synem, 
uzdalnia do składania 
świadectwa naszej 
wiary, obdarza owo-
cami miłości, radości, 
pokoju, cierpliwości. 
(por. Ga 5,22n).”  
/ks. Maciej Warowny/ 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Rdz 18, 20-32    /   Kol 2, 12-14     Ewangelia:   Łk 11, 1-13 
„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do 
Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: 
Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje króle-
stwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze 
grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli poku-
sie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie 
mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie 
mam, co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już 
zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam: 
Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu natręc-
twa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szu-
kajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto 
szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, 
czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi  
o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary 
swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.” 
 
 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Władysława 
Kasperka z Brzezin i Leokadię Machulską z Nidy, którzy odeszli do domu Ojca. 
Niech odpoczywają w pokoju † 

Ekstra… 
× 30.07 - Międzynarodowy Dzień Koleżeństwa 
× 31.07 - Dzień Skarbowości 



 
 

A w parafii… 
▪ W Nidzie rozpoczęły się prace remontowe przy kaplicy pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny. Wymieniany jest gontowy dach. Prace w wysokości 25 000 zł finansowane są przez 
Gminę Morawica. 
▪ Zakończone zostały prace na cmentarzu parafialnym w Brzezinach. Alejka prowadząca od 
parkingu została dokończona, a w dolnej części wyłożona kostką brukową została kolejna 
alejka. Prace sfinansowane zostały ze środków własnych parafii. 
Tu es Petrus… 
20. Św. Anterus (21/22.XI.235-3.I.236) 
Anterus rządził Kościołem zaledwie kilka 
tygodni. Obecnie podważa się wiado-
mość podaną przez Liber pontificalis, że 
polecił on zbierać akta męczeństwa 
chrześcijan i przechowywać je w kościo-
łach. Podanie o jego męczeńskiej śmierci 
w Rzymie w czasie prześladowań chrze-
ścijan za rządów cesarza Maksymina nie 
jest potwierdzone, nie wspominają o tym 
najstarsze zapisy. Anterus był pierwszym 
papieżem, który pochowanym w kryptach 
papieskich w katakumbach Kaliksta, 
gdzie odnaleziono obszerne fragmenty 
jego nagrobnych inskrypcji w języku 
greckim. 

Z życia wsi… 
21 lipca na placu rekreacyjno-sportowym w Brze-
zinach odbył się V Brzeziński Piknik Artystyczny. 
Na scenie tego dnia pojawiali się różni artyści. 
Jednak najwięcej radości i zabawy sprawiły wy-
stępy uczestników Jubileuszowego Międzynaro-
dowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Szkolnej 
z Białorusi i Ukrainy. W czasie imprezy można by-
ło popróbować swoich sił w pleceniu wianków, 
znajomości tekstów z polskich starych komedii 
oraz zakupić artystyczne „różności” z przygoto-
wanych stoisk. Tradycyjnie już tego dnia odbył się 
także Bieg o Laur Brzezin na dystansie 7 km. 
Pierwsze miejsce zajął Sylwester Lepiarz  
z Ostrowca Świętokrzyskiego. W zawodach nie 
zabrakło zawodników z różnych części Polski: 
m.in. Warszawy, Krakowa, Radomia, a nawet z 
Ukrainy. W tym roku odbyła się także druga edy-
cja Biegu Przedszkolaka. Dużym zainteresowa-
niem podczas pikniku cieszył się Konkurs na na-
lewkę regionalną, który wygrała pani Ewa Borek. 
Przybyli goście mogli także obejrzeć wystawę 
dawnej fotografii ślubnej i weselnej z naszej para-
fii oraz zagrać 2-metrowymi bierkami. Atrakcji jak 
zwykle nie brakowało. Organizatorem tej imprezy 
plenerowej było Stowarzyszenie Przyjaciół Brze-
zin i Podwola.  

Intencja różańcowa na sierpień: 
Intencja ogólna: Aby rodzice i wycho-
wawcy pomagali nowym pokoleniom 
wzrastać mając prawe sumienie i zgod-
nie z nim żyjąc. 
Intencja misyjna: Aby Kościoły partyku-
larne kontynentu afrykańskiego, wierne 
przesłaniu ewangelicznemu, przyczyniały 
się do budowania pokoju i sprawiedliwo-
ści. 
Znalezione… 
Rozważałam, jak wiele Bóg wycierpiał i jak wielką nam okazał miłość, a my nie wierzymy, że 
Bóg nas tak miłuje. O Jezu, kto to zrozumie? Co za boleść dla naszego Zbawcy i czym nas 
przekona o swej miłości, jeżeli śmierć sama nas przekonać nie może? Zaprosiłam niebo ca-
łe, aby razem ze mną wynagradzało Panu za tę niewdzięczność niektórych dusz.   [Dz. 319] 
Zakonnie… 
Siostry Niepokalanego Serca Maryi – ich powołaniem jest szerzenie kultu Niepokalanego 
Serca Maryi oraz apostolsko-charytatywna służba Ludowi Bożemu w parafiach. Siostry kate-
chizują dzieci i młodzież, pomagają w urządzaniu uroczystości religijnych, posługują w zakry-
stiach i domu Bożym, pomagają doraźnie osobom starszym i chorym w domach prywatnych  
i domach opieki. Niektóre domy angażują się w pracę w klasztorach męskich. Istotą ducho-
wości zgromadzenia jest naśladowanie Chrystusa według wzoru Jego Matki. Charyzmat 
określają konstytucje „jako święte posługiwanie Kościołowi Chrystusa w Jego Zbawczym 
Dziele”. Zgromadzenie powstało w 1959 r. ze Stowarzyszenia Miłości Bożej, którego inicjato-
rem był o. Konstanty Marszałowicz SJ. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny.                                                                              /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Maria Teresa Kowalska (28 lipca) 
Mieczysława Kowalska urodziła się 1 stycznia 
1902 roku w Warszawie. W 1923 r. wstąpiła do 
klarysek kapucynek w Przasnyszu, przyjmując 
imię Maria Teresa od Dzieciątka Jezus. Pięć lat 
później złożyła śluby wieczyste. Mimo że była 
chorowita, pełniła w klasztorze liczne obowiązki - 
m.in. zakrystianki, furtianki, bibliotekarki, a także 
mistrzyni nowicjatu. 2 kwietnia 1941 r. Niemcy 
aresztowali całą wspólnotę klasztorną z Przasny-
sza. Maria Teresa została osadzona w obozie 
koncentracyjnym w Działdowie. Po ciężkiej choro-
bie zmarła tam śmiercią męczeńską 25 lipca 1941 
r. Jej pełne spokoju oddanie życia dodało wiary 
siostrom. Dwa tygodnie po śmierci s. Marii Teresy 
kapucynki zwolniono z obozu. W przekonaniu 
sióstr, to właśnie ofiara cierpienia i męczeńskiej 
śmierci Marii Teresy wyjednała im uwolnienie  
i przeżycie koszmaru II wojny światowej. Mniszka 
z Przasnysza została beatyfikowana w gronie 108 
męczenników II wojny światowej przez Jana Paw-
ła II podczas Mszy sprawowanej w Warszawie  
w dniu 13 czerwca 1999 r. Modlitwa. Panie Jezu 

Chryste, Ty Błogosławionej Marii Teresie od Dzieciątka Jezus, jednej z grona 108 męczenni-
ków II wojny światowej, dałeś udział w swojej Męce przez wytrwałe, aż do śmierci, znoszenie 
udręk i prześladowań dla chwały Twego imienia. Za jej wstawiennictwem udziel mi potrzebnej 
łask, abym całym swoim życiem mógł świadczyć o Twojej miłości.  
Z Watykańskiej Ziemi … 
"Ale filozofowie mówią, że pokój wypływa z ładu: wszystko, uporządkowane, wszystko spo-
kojne... To nie jest pokój chrześcijański! Pokój chrześcijański jest niespokojny, idący naprzód 
aby nieść to orędzie pojednania. Pokój chrześcijański pobudza nas, by iść naprzód. Jest to 
początek, zarzewie gorliwości apostolskiej. Gorliwość apostolska nie polega na kroczeniu  
i pozyskiwaniu prozelitów, poprawianiu statystyki: w tym roku wzrosła liczba chrześcijan  
w tym kraju, w takim ruchu... Statystyki są dobre, pomagają, ale to nie to, czego Bóg od nas 
chce, by zyskiwać nawróconych... Pan chce od nas właśnie głoszenia owego pojednania, któ-
re jest rdzeniem Jego orędzia" 
Zamyśl się… 
„Bo wierz mi, łatwiej wyrzucić tysiące 
rubli z kieszeni aniżeli jedno przywią-
zanie z serca.”           /Bolesław Prus/ 

Uśmiech… 
- Zgubiliście garnitur i jeszcze chcecie, żebym za nie-
go zapłacił? - denerwuje się klient w pralni. - Oczywi-
ście, bo on nam zginął już po wyczyszczeniu. 

Coś dla ducha… 
„O kazaniach i lampie” 

Pewien pobożny Żyd skarżył się rabinowi: - Kiedy słucham twojego kazania, wznoszę się do 
siódmego nieba i ogarnia mnie zapał do życia uczciwego, ale jak tylko wrócę do domu, zaraz 
zapominam o twoich wspaniałych naukach i moich postanowieniach, i wszystko jest, jak 
przedtem. Czym to wytłumaczyć? Mądry rabin odpowiedział tak: - Najważniejsze jest to, skąd 
płynie twoje światło. Jeśli idziesz przez las, lampa twego współtowarzysza oświeca również 
drogę dla ciebie. Ale kiedy się rozstaniecie, ty zostaniesz w ciemności, bo nie masz własnej 
lampy. Staraj się słuchać moich kazań tak, aby zapaliła się od nich ta lampa, którą Pan umie-
ścił w twoim sercu.                                                                              /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


