
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 14.07 Dzień Powszedni 
1800 + Józefa Woźniaka (r. śm), Marię Woźniak 
1830  + Władysława, Genowefę, Metryka, Stanisława Kopacza z int. Metryków  
Wtorek 15.07 św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Irenę Gruszczyńską (4 r śm) zam. dzieci z rodzinami  
1830 + Stanisława Stajniaka z int. syna z rodziną  
Środa 16.07 Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (wsp. obowiązkowe) 
700 + Marię, Jana Pobochę, Mirosławę Pobocha z int. Zbigniewa Pobocha  
1800  + Stanisławę, Stanisława Krawców  
1830 + Natalię Pękalską z int. córki Bożeny z rodziną  
Czwartek 17.07 Dzień Powszedni  
1800  + Edwarda Machulskiego, Władysława, Mariannę Machulskich, Mariannę Materek  
z int. rodziny    
1830 W 18 r. urodzin Kamila o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z int. rodziców  
i siostry  
Piątek 18.07 Dzień Powszedni  
700 + Eugenię, Annę, Leona Zaleśnych  
1800  + Stanisława Tkacza,  Janinę Tkacz  
1830 + Czesława Krzyszkowskiego (imienin.) z int. rodziny  
Sobota 19.07 Dzień Powszedni  
700 + Marię (r. śm.)  
1800 Władysława Tetelewskiego Anielę Baran (r. śm.) i Franciszka Barana 
1830 W 30 r. ślubu Grażyny i Stanisława Kuty z int. dzieci  
Niedziela  20.07 XVI Niedziela Zwykła 
800 + Msza Święta za parafię  
1000  + Adama Frankowicza (4 r. śm.)  
1200 + Henryka i Cecylie Kmiecik z int. dzieci  
1600 + Helenę Piotrowską od uczestników pogrzebu 
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PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

 

XV Niedziela Zwykła 
13 lipca 2014 r.  

Nr 33 (294) 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 55, 10-11   
                    Rz 8, 18-23 
Ewangelia:  Mt 13, 1-23 
Słowa Ewangelii według świętego 
Mateusza Tego dnia Jezus wyszedł 
z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet 
zebrały się koło Niego tłumy tak 
wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł,  
a cały lud stał na brzegu. I mówił im 
wiele w przypowieściach tymi sło-
wami: «Oto siewca wyszedł siać.  
A gdy siał, niektóre ziarna padły na 
drogę, nadleciały ptaki i wydziobały 
je. Inne padły na miejsca skaliste, 
gdzie niewiele miały ziemi; i wnet 
powschodziły, bo gleba nie była głę-
boka. Lecz gdy słońce wzeszło, 
przypaliły się i uschły, bo nie miały 
korzenia. Inne znowu padły między 
ciernie, a ciernie wybujały i zagłu-
szyły je. Inne w końcu padły na zie-
mię żyzną i plon wydały, jedno sto-
krotny, drugie sześćdziesięciokrotny, 
a inne trzydziestokrotny. Kto ma 
uszy, niechaj słucha». 
 
 

Komentarz… 
A może i tobie objawi się Bóg w krzaku ognistym; a może i ty pośród zwyczajnych 
rzeczy, codziennych, zwyczajnych zajęć usłyszysz: „Ziemia, na której stoisz, święta 
jest”, święte są wszystkie twoje sprawy, święte być powinny. Później wszystko wróci 
do stanu pierwotnego: będą znowu zwyczajne ludzkie rzeczy, sprawy, zajęcia. Ale ty 
nie daj sobie wyrwać tamtego objawienia. To jedna z największych łask, jaką czło-
wiek może otrzymać: świadomość świętości swego życia.                  /ks. M. Maliński/ 

 

„Zawsze noście Szkaplerz Święty. 
Bardzo wiele dobra 

zaznałem z tego nabożeństwa” 
Św. Jan Paweł II 

Modlitwa… 
Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu i Matko szka-plerza świętego! Ty okiem spe-
cjalnej opieki patrzysz na każdego, kto odziany jest Twą szatą - szkaplerzem świętym, 
spojrzyj i na nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż 
naszą słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca, pomna-
żaj w nas wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić nasze dusze takimi cnotami oraz ła-
skami, aby zawsze były drogie Twojemu Synowi, który żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen. 
Ekstra… 
× 15.07 -  Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego 



A w parafii… 
▪ Dziś przypada 13-ty dzień miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, które zostanie 
odprawione w naszej świątyni o godz. 20.00 
▪ Za tydzień godz. 15.00-19.00 na placu ks. Augusta Zołątkowskiego odbędzie się VI Brze-
ziński Piknik Artystyczny. Przewidziano występy artystyczne, konkursy i inne atrakcje dla 
młodszych i starszych. Zachęcamy także do wzięcia udziału w konkursie ciast, konkursie na-
lewek oraz 5. Biegu o Laur Brzezin. Zaprasza Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. 
W dniach 4-6 lipca odbyła się wycieczka Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola „Szla-
kami historii”. Nie mogło na niej zabraknąć członków redakcji naszego pisma. W tym roku 
głównym celem podróży była Wielkopolska i Kujawy. Piotrków Trybunalski był pierwszym 
miejscem, które odwiedzili wycieczkowicze. Znajduje się tam m.in. Sanktuarium Matki Bożej 
Trybunalskiej, Cerkiew Prawosławna pw. Wszystkich Świętych itp. Następnym punktem na 
szlaku wycieczki były dwie gminy: Kawęczyn i Powidz. W ostatniej z wymienionych miejsco-
wości, znajduje się jedna z nielicznych w Europie kapliczka poświęcona Duchowi Świętemu. 
Pomimo upału, wszystkim uczestnikom dopisywały znakomite humory. W piątkowy wieczór 
wycieczka dotarła do Gniezna – pierwszej stolicy Polski, miejsca spoczynku relikwii św. Woj-
ciecha, a także siedziby Prymasa Polski. Po zwiedzeniu Gniezna, wycieczka udała się w kie-
runku Torunia. Miasto Kopernika, z racji swojej długiej i burzliwej historii posiada wiele zabyt-
ków: Krzywą Wieżę, Muzeum i Dom Kopernika, mury obronne, Rynek Staromiejski. Obo-
wiązkowym punktem pobytu w Toruniu był zakup pierników. Przedostatnim celem wycieczki 
było Sanktuarium MB Licheńskiej. Tam, redakcja naszego pisma uczestniczyła m.in. w nabo-
żeństwie różańcowym z procesją na placu Bazyliki. W niedzielę wycieczka zwiedzała z prze-
wodnikiem Sanktuarium, a po Mszy św.- Golgotę, Muzeum im. ks. J. Jarzębowskiego, las 
Grąbliński – miejsce objawień Matki Bożej. Pielgrzymi weszli także na wieżę Bazyliki. Auto-
bus z zadowolonymi wycieczkowiczami udał się w stronę domu. Ostatnim punktem na szlaku 
był Tomaszów Mazowiecki, gdzie uczestnicy podziwiali kolorowe źródła i łabędzie. Zadowo-
leni planujemy już następną wycieczkę.                                                                               /TK/ 
Tu es Petrus… 
70. Seweryn (28.V-2.VIII.640) Wy-
brany na papieża 12 października 
638, mógł być konsekrowany dopiero 
28 maja 640, ponieważ cesarz Bi-
zancjum ociągał się z zatwierdzeniem 
wyboru. Wkrótce po wyborze zbun-
towały się stacjonujące w Rzymie 
wojska, ponieważ nie otrzymały żoł-
du, i zarekwirowały skarbiec Kościo-
ła. 

W poszukiwaniu… 
Gdzie szukać Boga? Czy możemy Go znaleźć tylko 
w kościele? Oczywiście tu najłatwiej i tylko tu może-
my być aż tak blisko – przyjąć Go w eucharystii do 
swojego serca. Jednak musimy pamiętać, że Bóg jest 
wszędzie… Jego twarz można zobaczyć w zacho-
dzącym słońcu, Jego oczy w gwieździstym niebie, 
Jego głos w szumie morza, a Jego Serce w drugim 
człowieku. Nie przegapmy tych codziennych spotkań 
z Panem. On jest obok nas – dziękujmy Mu za 
wszystko co stworzył. Alleluja!                              /KP/ 

Sanktuarium maryjne… 
Czerna – Czerneński obraz jest wzorowany na obrazie Matki Bożej Śnieżnej znajdują-
cym się w bazylice S. Maria Maggiore w Rzymie. W długiej historii kultu Matki Bożej  
w Czernej zebrano ogromną ilość podziękowań i opisów cudów i łask przed tym obra-
zem zyskanych. Zakon karmelitański należy do zakonów maryjnych. Założony został 
dla szerzenia czci Matki Bożej i jest Jej całkowicie poświęcony. Zakonnicy nazywają 
się "Braćmi Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel". Starożytna i urzędowa nazwa zakonu 
brzmi: "Ordo Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo". Matka Boża 
zajmuje centralną pozycję w życiu zakonu. Duchowe życie Karmelu jest inspirowane 
przez Maryję i maryjne w swoich początkach, tradycji, nazwie, modlit-wie oraz apostol-
stwie. Pierwsi eremici na Górze Karmel w Palestynie uważali Matkę Bożą za swoją Pa-
tronkę, Królową, Matkę i fundatorkę w znaczeniu duchowym.        /za: karmelczerna.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Pompiliusz Maria Pirrotti (15 lipca) 
Dominik Pirrotti urodził się 29 września 1710 r.  
w Montecalvo Irpino, w pobliżu Avellino we Wło-
szech. Jego ojciec był adwokatem. Mając siedem-
naście lat, Dominik uciekł z domu i wstąpił do pija-
rów. Przyjął wówczas imię Pompiliusza Marii od św. 
Mikołaja. W 1734 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 
Wkrótce potem zasłynął jako kaznodzieja. Głosił 
misje ludowe w środkowej i południowej Italii. Od-
dawał się równocześnie surowej ascezie. Potem 
przez osiem lat był mistrzem nowicjuszy w Neapolu. 
Na skutek oszczerstwa stanowisko to utracił i został 
dotkliwie ukarany. Swą gorliwą działalność konty-
nuował jednak w Anconie i Lugo. Na końcu miano-
wano go przełożonym domu w Campi Salentina. 
Tam też 15 lipca 1766 r. odszedł do wieczności. 
Pozostawił po sobie pamięć wielkiego czciciela Naj-
świętszego Serca Jezusowego i Bożej Rodzicielki. 
Został beatyfikowany przez Leona XIII w dniu 26 
stycznia 1890 r. Pius XI kanonizował go 19 marca 
1934 r. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo św. 

Pompiliusza prosimy Cię o potrzebne łaski. 

Zamyśl się… 
„Jedna godzina boleści więcej nas uczy niż 
sto dni radości.”            /Karol Antoniewicz/ 

Uśmiech… 
Rosyjscy naukowcy odkryli, że aby przenieść się 
w przyszłość, wystarczy poczekać. 

Coś dla ducha… 
„O wysłannikach śmierci” 

Przed wiekami pewien młodzieniec, będąc w podróży, znalazł przy gościńcu mocno poturbo-
waną, półżywą kobietę. Gdy ją zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niej i opatrzył jej 
rany. Potem wsadził ją na swego konia, zawiózł do gospody i tak długo się nią opiekował, aż 
odzyskała siły. Wtedy zapytała go: - Czy wiesz, młody człowieku, kim jestem i komu pomo-
głeś w swym miłosierdziu?  - Nie wiem, nie znam cię, niewiasto – odparł młodzian. – Jestem 
śmierć – odpowiedziała sucho – i nikt, nawet ty, nie jest wstanie wymknąć się spod mojej 
władzy. Ale żebyś wiedział, że nie jestem bezduszna i niewdzięczna, daję ci słowo, że nie 
przyjdę po ciebie niespodziewanie, lecz najpierw uprzedzę cię przez moich wysłanników. 
„Zawsze to jakiś zysk i przywilej” – pomyślał młody człowiek i odjechał w dalekie strony. Żył 
rozrzutnie, nie myśląc o jutrze. Ale młodość szybko przeminęła, a z nią radość i siły, uciechy  
i towarzystwo. Przyszły za to choróbska najrozmaitsze, niosące bóle i cierpienia, markotne 
dni i bezsenne noce. Pewnego dnia ktoś z tyłu klepnął go przyjaźnie po ramieniu. Obejrzał się 
i poznał śmierć. – Pójdź za mną! Nadeszła bowiem twoja godzina i przyszedł moment rozsta-
nia się z tym światem! – Jakże to – bronił się zaskoczony staruszek – nie taka była twoja 
obietnica. Czyż nie zapewniłaś mnie, że najpierw przyślesz mi swoich wysłanników? Do tej 
pory nie widziałem jeszcze żadnego. – Milcz, przyjacielu – odparła groźnie śmierć. Czyż nie 
słałam ci jednego wysłannika za drugim? Czyż nie było u ciebie wysokiej gorączki? Czyż nie 
nawiedził cię zawrót głowy? Czy nie łamała cię podagra? Czy nie kłuło cię pod sercem? Czy 
nie szumiało ci w uszach? Czy nie puchły ci nogi? Czy nie robiło ci się ciemno w oczach? Czy 
w policzek nie wbijał ci się ostry ból zęba? Czy ból w krzyżach nie pochylał cię ku ziemi?  
A ponadto czy mój brat – sen nie przypominał ci ciągle o mnie? Cóż biedak mógł odpowie-
dzieć. Nie bronił się, nie oponował. Bez oporu, tak jak stał, poszedł za śmiercią.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


