
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 30.06 Dzień Powszedni  
700 + Feliksę i Władysława Mazurków z int. rodziny  
1800  + Piotra Pobochę (imieninowa) od żony z dziećmi  
1900  W 18 r. ur. Aleksandry Ślizankiewicz z int. rodziców  
Wtorek 01.07 Dzień Powszedni  
700 O Boże błogosławieństwo dla Piotra i Pawła Noska z okazji imienin  
1800 + Franciszkę, Władysława, Jana Gołąbek z int. córki z rodziną  
1830 + Kamila Kaczmarczyka (1 r. śm.) z int. siostry z rodziną   
Środa 02.07 Dzień Powszedni  
700 + Stefana, Mariannę i Jana Domagałów z int. rodziny  
1800 + Jana Srokę, Kacpra, Józefę Srokę, Katarzynę, Franciszka, Mariannę Stachurów, 
Stanisława Seweryna, zm. z rodziny Stachurów z int. rodziny  
1830 + Piotra Skarbka, Michała, Stefana Skarbka, zm. z rodziny Skarbków i Godowskich  
Czwartek 03.07 Św. Tomasza Apostoła (święto)  
700 + Piotra, Jana Sochów 
1800 + Stanisława i Genowefę Sochów, Antoniego, Mariannę, Katarzynę Sochów, Jana, 
Annę Brzozów, Franciszka Kutę, Kazimierza i Józefa Litwinów 
1830 W 1 r. ur. Jakuba Salamona o Boże błogosławieństwo  
Piątek 04.07 Dzień Powszedni  
700 + Halinę Barwinek (2 r. śm.) z int. syna z rodziną  
1800  + Stefanię, Wincentego Kruków, Zofię i Józefa Piętków z int. rodziny  
1830 + Stanisławę Sołtys (r. śm.), Stanisława Sołtysa i Annę Głodek z int. rodziny  
Sobota 05.07 Dzień Powszedni  
700 + Władysława Nowaka (42 r. śm.), Łukasza Stachurę (2 r. śm), Helenę, Mariannę  
i Henryka Nowaków z int. Edwarda Nowaka  
1800 + Kazimierę Misior (3 r. śm.), Mariana Misiora z int córek z rodziną  
1830 + Stanisława (25 r. śm.), Anastazję Stachurów z int. rodziny 
Niedziela  06.07 XIV Niedziela Zwykła  
800 + Łukasza Stachurę (2 r. śm.) z int. rodziców i rodzeństwa 
1000  Msza Święta za parafię  
1200 + Antoninę, Piotra, Franciszkę Stanisława Pobochów  
1600 +  Wincentego i Mariannę Kutów z int. syna   
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Zdobyć cały świat 
dla Chrystusa 

Komentarz… 
„Chrystus nie przyniósł nam 
wyłącznie recepty na życie 
wieczne. Nie przyszedł nas 
uczyć, jak żyć by być szczęśli-
wym dopiero po śmierci. Dlate-
go nie sprowadzaj Jego nauki 
do nakazu zbierania zasług na 
niebo. To nie dopiero po tamtej 
stronie możesz osiągnąć ra-
dość. To nie dopiero po tamtej 
stronie możesz być szczęśliwy. 
Zostaliśmy stworzeni do szczę-
ścia. Pan Jezus chce nas 
uczyć, jak żyć, aby dawać 
szczęście innym i być szczę-
śliwymi również tu, na ziemi. 
Szczęście wieczne jest dal-
szym ciągiem takiego życia.  
                       /ks. M. Maliński/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Dz 12,1-11  
                     2 Tm 4,6-9.17-1 
Ewangelia:   Mt 16,13-19 
Gdy Jezus przyszedł w okolice 
Cezarei Filipowej, pytał swych 
uczniów: „Za kogo ludzie uważają 
Syna Człowieczego?” A oni od-
powiedzieli: „Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jesz-
cze inni za Jeremiasza albo za 
jednego z proroków”. Jezus zapy-
tał ich: „A wy za kogo Mnie uwa-
żacie?”. Odpowiedział Szymon 
Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boga żywego”. Na to Jezus mu    
 

rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci te-
go, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka,  
i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze 
królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co roz-
wiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. 

 

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

Extra… 
× 29.06 - Dzień Stoczniowca 
× 01.07 - Dzień Psa 



A w parafii… 
▪ W czwartek Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan nominował księdza Dariusza Milera wikariu-
szem Parafii św. Marcina w Lelowie. Tego dnia odprawił także ostatnią mszę świętą w na-
szym kościele. Historia zatoczyła krąg, ponieważ ksiądz Dariusz rozpoczął i zakończył po-
sługę w Brzezinach sprawowaniem eucharystii na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Pra-
gniemy serdecznie podziękować księdzu wikariuszowi za wszelkie wsparcie i zaangażowanie 
w działania w naszej parafii. Dziękujemy za pomoc przy wszystkich dekoracjach i pracach 
przy kościele. Bardzo często księdza pomoc była niezastąpiona – na pewno tego nie zapo-
mnimy. Dziękujemy także za wszystkie udzielone nam sakramenty, a szczególnie za ten 
najważniejszy – eucharystię. Bóg zapłać za cierpliwość, skromność i poczucie humoru. Ży-
czymy Księże Darku błogosławieństwa Bożego i opieki Wszystkich Świętych w dalszej po-
słudze kapłańskiej.                                                                                          Młodzież z parafii 
▪ Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza nowym wikariuszem parafii Brzeziny od dnia 26 
czerwca 2014 r. został ks. Waldemar Wrzesień, który ostatnio pracował w parafii Miłosierdzia 
Bożego w Kazimierzy Wielkiej. Ksiądz Waldemar urodził się 01.01.1971 roku w parafii Książ 
Wielki. Został wyświęcony na kapłana w 1996 roku. Był wikariuszem m.in. w Prandocinie  
i Włoszczowie. Witamy Księdza bardzo serdecznie w naszej parafii i życzymy dużo sił  
i wsparcia Matki Bożej Królowej Wszystkich Świętych. 
▪ W środę 25 czerwca 2014 r. 24-osobowa grupa osób z parafii Brzeziny wybrała się na piel-
grzymkę do Niepokalanowa. Droga rozpoczęła odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Po-
częciu NMP i odmówieniem różańca poprowadzonymi przez księdza proboszcza Józefa 
Knapa. Później mikrofon przejęła młodzież, która już do samego Niepokalanowa grała  
i śpiewała różne pieśni i piosenki. Po dotarciu na miejsce przywitała pielgrzymów s. Klara 
Maria Machulska pochodząca z Brzezin. Pierwszym punktem programu, a zarazem głównym 
celem pielgrzymki było odebranie w Bazylice niepokalanowskiej od gwardiana franciszkanów 
o. Mirosława Bartosa relikwii świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Delegacja parafii w po-
dziękowaniu podarowała reprodukcję obrazu tego świętego patrona, który znajduje się od ok. 
30 lat w naszym kościele. W programie zwiedzania znalazła się Bazylika, Misterium Męki 
Pańskiej, Panorama Tysiąclecia, pierwsza kaplica w Niepokalanowie, sala z pojazdami pa-
pieskimi oraz cela i Muzeum Św. Maksymiliana. Eucharystię sprawował ksiądz proboszcz 
Józef Knap w kościele dolnym Bazyliki. W drodze powrotnej grupa zatrzymała się w klaszto-
rze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, gdzie znajduje się Sanktuarium NMP Jazłowieckiej. 
Podziękowania należą się księdzu Proboszczowi za zorganizowanie pielgrzymki oraz s. Kla-
rze za przyjęcie pielgrzymów i pomoc w otrzymaniu relikwii świętego Maksymiliana. 
▪ W czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała tradycyjnie odbyła się msza święta z pro-
cesją do czterech ołtarzy wokół kościoła i poświęceniem wianków. Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli w przygotowaniu oprawy liturgii tego dnia. 
▪ W piątek odbyło się zakończenie roku szkolnego, z tej okazji dla uczniów i nauczycieli zo-
stały odprawione msze święte w Kowali i Brzezinach. Życzymy wszystkim zasłużonego od-
poczynku i dobrze spędzonych wakacji spędzonych z Bogiem. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do 
uczestnictwa w eucharystii i przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. 
▪ Od lipca msze święte popołudniowe w ciągu tygodnia odprawiane są o godzinie 18.00  
i 18.30. 
Tu es Petrus… 
67. Św. Bonifacy IV (25.III.608-8.V.615) Był pa-
pieżem od 25 sierpnia 608 do 8 maja 615. Od ce-
sarza otrzymał w darze rzymski Panteon, który 
zamienił w świątynię ku wspomina Maryi. Wpro-
wadził święto Wszystkich Świętych do Kościoła 
wschodniego. 

Intencja różańcowa na lipiec 
Intencja ogólna: Aby uprawianie sportu 
było zawsze okazją do umacniania bra-
terstwa i rozwoju ludzkiego. 
Intencja misyjna: Aby Duch Święty 
wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą 
Ewangelię w krajach najuboższych. 

Boży człowiek…  -  bł. January Maria Sarnelli (30 czerwca) 
January urodził się 12 września 1702 roku w Ne-
apolu. Początkowo chciał wstąpić do jezuitów; 
ostatecznie jednak rozpoczął studia i został ad-
wokatem. Spotykana na każdym kroku nędza lu-
dzi z ulicy kazała mu iść do seminarium. 8 lipca 
1732 r. przyjął święcenia kapłańskie. Ubogim po-
święcił całe swoje krótkie życie. Nazywany jest 
apostołem Neapolu. Był jednym z pierwszych re-
demptorystów u boku założyciela, św. Alfonsa 
Marii Liguoriego. Razem nauczali świeckich kate-
chizmu i organizowali wieczorne nabożeństwa. 
Szczególnie dużo January zdziałał dla kobiet uli-
cy. Im poświęcił dużą część swego apostolskiego 
wysiłku i kilka książek. Popierał także tworzenie 
wspólnot ludzi świeckich, publikując "Il mondo 
santificato". Zmarł po misjach parafialnych 30 
czerwca 1744 roku - wyczerpany, z zaawansowa-
ną gruźlicą, mając zaledwie 42 lata. Januarego 
wyniósł na ołtarze Jan Paweł II 12 maja 1996 ro-
ku. Modlitwa. Panie Wszechmocny naucz nas 
spalać z miłości do Ciebie tak jak czynił to bł. Ja-
nuary. Amen. 

Modlitwa… 
„Abyśmy mogli dobrze przyjąć każdy dzień wypoczynku potrzeba nam Twej Mądrości, o Pa-
nie! Abyśmy chwila po chwili cały czas naszych wakacji, czy to choć krótkiego urlopu, trwali w 
wierze, nadziei i miłości, bo te cnoty nigdy nie idą na wakacje, i konieczne jest abyśmy dzień 
w dzień troszczyli się, aby mogły one kwitnąć w nas i umacniać nasze ziemskie pielgrzymo-
wanie. Aby nieustannie pomagały nam postępować tak jak prawdziwie grzeczne dzieci Boże,  
abyśmy mogli coraz bardziej przypodobać się naszemu Bogu i Ojcu. Abyśmy mogli naślado-
wać Ciebie, Panie Jezu, i tak postępować tak jak Ty, zawsze i wszędzie, potrzeba nam Two-
jej Mądrości, o Panie!, i w czasie wakacji i po wakacjach! Amen” 
Zamyśl się… 
„Biedny brylancik z człowieka, bo w 
sam płacz jest oprawiony; kiedy się 
rodzi, to on płacze, a kiedy umiera, to 
za nim płaczą.”       /Alojzy Żółkowski/ 

Uśmiech… 
Do wędkarza stojącego w rzece podchodzi facet i py-
ta: - Złapał pan coś?  - 2 pstrągi, 3 lipienie, 5 kleni, 11 
okoni, 2 świnki i 1 brzanę. - I to wszystko dziś? Prze-
cież dopiero 5.30 rano! - Nie!! Nie dziś. Od 1978 roku. 

Coś dla ducha… 
„O wróblu i pawiu” 

W czas stworzenia, piątego dnia wieczorem u Stworzyciela zjawił się wróbel z osobistą proś-
bą – otóż chciałby wyglądać jak paw: kroczyć dostojnie i z podniesioną głową, a przy tym 
rozkładać ogon w wielobarwną tęczę. Ale Pan Bóg już zakończył dzień pracy i nie chciał sły-
szeć o żadnych poprawkach swego dzieła; sam stwierdził przecież, że wszystko było dobre. 
Wróbelek więc jak mógł, zaczął udawać pawia: wyciągnął łebek do góry, wypiął pierś i rozca-
pierzył ogon, usiłując zachować elegancki krok. Jednak nie bardzo mu to wychodziło, a na 
dodatek inne ptaki takie zachowanie kwitowały półuśmieszkiem i współczuciem. Wkrótce 
przeto wróbel zrezygnował z dalszych ćwiczeń. Gdy jednak teraz chciał maszerować tak jak 
dawniej, nie potrafił już stawiać normalnych kroczków. Mógł jedynie skakać, odbijając się 
obiema nóżkami naraz. I tak zostało do dziś: wróble poruszają się po ziemi w podskokach, 
jakby grały w klasy.                                                                             /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


