
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    06.0706.0706.0706.07    BBBBł. Mariił. Mariił. Mariił. Marii    Teresy Ledóchowskiej, dziewicy Teresy Ledóchowskiej, dziewicy Teresy Ledóchowskiej, dziewicy Teresy Ledóchowskiej, dziewicy (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe)     
700 + Łukasza Stachurę (3 r. śm.) z int. rodziców i rodzeństwa   
1800 + Mariannę (3 r. śm.) i Jana (21 r. śm.) Zegadłów z int. rodziny 
1830 + Antoniego, Józefę, Mariana, Stanisława, Edwarda Kruk, Władysława Krąża z int. 
syna z rodziną 
Wtorek 07.0707.0707.0707.07    Dzień Dzień Dzień Dzień PowszedniPowszedniPowszedniPowszedni    
700 + Wincentego, Mariannę Kutów 
1800 + Stefana Gubałę, Łukasza Stachurę, Marcina Sołtysa z int. Moniki 
1830 + Elżbietę i Mirosława Malców od mieszkańców bloku i pracowników RSP 
Środa 08.0708.0708.0708.07    ŚŚŚŚw. Jana z Dukli, prezbw. Jana z Dukli, prezbw. Jana z Dukli, prezbw. Jana z Dukli, prezbiteraiteraiteraitera    (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe) (wsp. obowiązkowe)     
1800 + Władysława Tetelewskiego (r. śm.), Anielę, Franciszka Baran  
1830 + Jana, Katarzynę, Henryka Materków  
Czwartek    09.0709.0709.0709.07    Dzień Dzień Dzień Dzień Powszedni Powszedni Powszedni Powszedni     
1800  + Tomasza Kubickiego (4 r. śm.)  
1830 W 80 r. ur. Genowefy Piotrowskiej o Boże bł. z int. córek Alicji i Bożeny z rodzinami 
Piątek 10.0710.0710.0710.07    Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni     
1800  Msza święta w intencji parafii  
1830 + Mariana i Czesława Bedlę 
Sobota 11.0711.0711.0711.07    ŚŚŚŚw. Bw. Bw. Bw. Benedykta, opata, patrona enedykta, opata, patrona enedykta, opata, patrona enedykta, opata, patrona Europy Europy Europy Europy (święto) (święto) (święto) (święto)     
1800  + Stanisława Tkacza (r. śm.) i Janinę Tkacz 
1830 + Zofię, Władysława Więcławskich  
Niedziela  12.0712.0712.0712.07    XXXXVVVV    Niedziela Niedziela Niedziela Niedziela ZwykłaZwykłaZwykłaZwykła    
800 o Boże błogosł. dla córki Anety w 40 r. ur. i dzieci z int. rodziców Purgałów  
1000 + Władysława Kasperka (r. śm), Reginę Ciciorę-Kasperek, Edwarda Kasperka  
1200 Chrzty: Julian Piotr Ramiączek 
1600 Msza Święta za parafię  
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XIV Niedziela Zwykła 
5 lipca 2015 r. Nr 31 (345) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Ez 2, 2-5 
                   2 Kor 12, 7-10 
Ewangelia: Mk 6, 1-6 
Jezus przyszedł do swego ro-
dzinnego miasta. A towarzyszyli 
Mu Jego uczniowie. Gdy nad-
szedł szabat, zaczął nauczać  
w synagodze. A wielu, przysłu-
chując się, pytało ze zdziwie-
niem: «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 Jakuba, Józefa, Ju-
dy i Szymona? Czyż nie żyją tu  
u nas także Jego siostry?». I po-
wątpiewali o Nim. A Jezus mówił 
im: «Tylko w swojej ojczyźnie, 
wśród swoich krewnych i w swo-
im 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 
niedowiarstwu. Potem obchodził 
okoliczne wsie i nauczał. 

 

Kazanie espresso… 
„Król Gustaw V, który był krótkowidzem, wręczył omyłkowo dyplom Literackiej Nagrody No-
bla stojącemu obok kamerdynerowi: >> Była to jedna z nielicznych nagród Nobla, która tra-
fiła do właściwych rąk<<.  
Trudno wyobrazić sobie rozwój bez wysiłku naukowców czy twórców. Czasem jednak zbyt 
wielką wagę przywiązujemy do wykształcenia. W rodzinnym mieście powątpiewano w Je-
zusa, dlatego że był cieślą.  
Tomáš Bata, założyciel znanej firmy obuwniczej, ukończył tylko szkołę podstawową, nie 
miał żadnego tytułu, poza napisem >>Szef<< na drzwiach gabinetu. Powstała też Akademia 
Handlowa Tomáša Baty.”                                                                                   /ks. E. Burzyk/  

Panie Tyś mój Mistrz! 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 06.07 – Światowy Dzień Pocałunku 
× 11.07 – Światowy Dzień Ludności 
 

Modlitwa… 
Boże, dawco Radości, spraw, abyśmy dostrzegali jak wiele jest powodów do wdzięczno-
ści Tobie. Niech nasze serca zostaną uzdrowione z wszelkiej obojętności i ślepoty wobec 
Twoich darów, których tak hojnie nam udzielasz. Daj nam dostrzec Twoją miłość, którą 
nam ukazujesz poprzez codzienność. Spraw, abyśmy coraz częściej Tobie z serca dzię-
kowali za wszystko, co nas spotyka. 
Maryjo, Oblubienico Ducha świętego ucz nas otwierać się na Ducha Świętego i Jego da-
ry, a następnie jak dzielić się nimi ze wszystkimi, których spotykamy. Amen. 
 
 



A w parafii… 
▪ W niedzielę 19 lipca na mszy świętej o godz. 12.00 odbędzie się wprowadzenie relikwii św. 
Katarzyny Labouré. Nowenna w parafii rozpoczyna się w piątek 10 lipca. 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola serdecznie zaprasza na 6. Bieg o Laur Brze-
zin, który odbędzie się 19 lipca 2015 r. w godz. 16.00-18.30 na pl. ks. Augusta Żołątkow-
skiego w Brzezinach. W tym roku oprócz klasyfikacji ogólnej, przygotowano takie same na-
grody a kategorii Mieszkaniec Gminy Morawicy (szczegóły na stronie bieg.brzeziny.org.pl). 
Tego dnia odbędzie się także Bieg Przedszkolaka. Zachęcamy także do wzięcia udziału  
w Konkursie nalewek (zgłoszenia na pikniku, należy przekazać min. 0,5 l nalewki). Imprezie 
będą towarzyszyć występy artystyczne i ciepły poczęstunek. Zapraszamy 
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza. 

Nowenna do świętej Katarzyny Labouré 
PIERWSZY DZIEŃ: Święta Katarzyno, która, powodowana gorącą miłością ku Maryi, pra-
gnęłaś oglądać Ją na ziemi, uproś nam wszystkim, abyśmy kochając Ją całym sercem tu na 
ziemi zasłużyli sobie na oglądanie Jej chwały wraz z Tobą w niebie. Amen. Postanowienie: 
Ze szczególnym nabożeństwem obchodzić uroczystości Matki Bożej i nie wstydzić się oka-
zać przed światem, że należysz do Jej czcicieli. Akt strzelisty: Maryjo, Matko moja, kocham 
Cię. 
DRUGI DZIEŃ: Święta Katarzyno, która prostotą i niewinnością dziecięcą zjednałaś sobie 
upodobanie Jezusa i Maryi, uproś nam łaskę, abyśmy za twoim przykładem, odrzucając 
wszelki fałsz i obłudę świata, stali się upodobaniem Boga. Amen. Postanowienie: Nigdy nie 
odstępuj od Boga, aby przez to przypodobać się ludziom, działaj zawsze z zamiarem podo-
bania się tylko Jemu samemu. Akt strzelisty: Serce czyste stwórz we mnie, Panie. 
TRZECI DZIEŃ: Święta Katarzyno, która umiałaś łączyć najdokładniejsze wypełnianie 
swych obowiązków z duchem modlitwy, wyjednaj nam, abyśmy modlitwą ściągali błogosła-
wieństwo Boże na nasze prace, aby każda z nich była zasługująca na niebo. Amen. Posta-
nowienie: Nie zaniedbuj chociażby krótkiej porannej i wieczornej modlitwy. Akt strzelisty: 
Panie Jezu, naucz mnie modlić się. 
CZWARTY DZIEŃ: Święta Katarzyno, która w nagrodę za życie pokorne i ukryte cieszysz 
się chwałą niebieską, Ty, na której spełniła się obietnica Chrystusowa: kto się uniża będzie 
wywyższony, uproś nam, byśmy gardząc chwałą ludzką i wszystkimi zaszczytami świata te-
go, pracowali jedynie dla przypodobania się Bogu, a przez to zasłużyli sobie na łaskawe Je-
go ujrzenie w godzinę śmierci. Amen. Postanowienie: 1) Nigdy nie spełniaj swoich obowiąz-
ków w tym celu, by przypodobać się ludziom. 2) Raduj się, jeżeli ci przypadły w udziale ob-
owiązki, które są małe i upokarzające. Akt strzelisty: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń 
serce moje według Serca Twego. 
PIĄTY DZIEŃ: Święta Katarzyno, która już tu na ziemi oglądałaś Jezusa w Najświętszej Eu-
charystii, uproś nam tę łaskę, abyśmy, widząc Go oczyma wiary w tym przedziwnym Sa-
kramencie, zasłużyli na oglądanie Go w niebie. Amen. Postanowienie: Nie przechodź nigdy 
obok kościoła, bez oddania pokłonu przynajmniej myślą. Akt strzelisty: Jezu, za miłość, jaką 
nam okazujesz pozostając na ołtarzach naszych, pragnę odpłacić Ci miłością. 
SZÓSTY DZIEŃ: Święta Katarzyno, któraś życiem pełnym cnót i cierpień wysłużyła sobie 
szczęśliwą wieczność, uproś nam, byśmy wszystkie cierpienia, zesłane nam przez Boga, 
ochotnie i wytrwale znosili, a tak zasłużyli sobie na nagrodę wieczną, obiecaną czyniącym 
pokutę. Amen. Postanowienie: Przypominaj sobie często, co Pan Jezus wycierpiał dla twe-
go zbawienia, aby się zachęcić do ochotnego znoszenia przykrości. Akt strzelisty: O Jezu, 
udziel mi ducha pokuty. 
SIÓDMY DZIEŃ: Święta Katarzyno, która całe swoje życie poświęciłaś usłudze bliźnich, wy-
jednaj nam tę łaskę, byśmy, kierując się zawsze miłosierdziem dla ubogich, zasłużyli sobie 
na miłosierdzie Boże. Amen. Postanowienie: Nie zaniedbuj żadnej nadarzającej silę spo-
sobności, by wesprzeć ubogiego. Akt strzelisty: Niech miłość Serca Twego, o Jezu, przenik-
nie serce moje.                                                                                 cd. na następnej stronie 

 

Boży człowiek… - bł. Maria Romero Meneses (7 lipca) 
Maria urodziła się 13 stycznia 1902 roku w Granadzie w Ni-
karagui. W 1923 r. wstąpiła do zgromadzenia Córek Maryi 
Wspomożycielki, popularnie zwanych salezjankami. Po od-
byciu nowicjatu złożyła czasowe śluby zakonne w San Sal-
wador, a profesję wieczystą w Nikaragui. Pierwszą placówką, 
na której przyszło jej pracować, była szkoła żeńska w San 
Jose, w Kostaryce. Maria łączyła pracę wychowawczą  
w szkole z działalnością charytatywną. Idąc za przykładem 
św. Jana Bosko, zajmowała się biednymi i opuszczonymi 
dziewczętami w mieście i w okolicznych wioskach. Gromadzi-
ła je w oratorium, a do pomocy angażowała uczennice. Gru-
pę tych pomocnic nazwała "małymi misjonarkami". Razem  
z nimi modliła się i sprawowała opiekę nad ubogimi dziew-
czętami. Założyła specjalną wioskę dla najuboższych rodzin, 
zapewniając każdej z nich własny dom. Siłę do pracy chary-
tatywnej czerpała z nabożeństwa do Najświętszego Sakra-
mentu i do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W 1939 

roku, gdy wybuchła II wojna światowa, wraz ze swymi siostrami otworzyła "małą misję".  
Z czasem powstało 36 oratoriów, w których zbierały się dziewczęta, dzieląc się z siostrami 
troskami i marzeniami. Pod kierunkiem s. Marii uczyły się katechizmu i otrzymywały pomoc 
materialną. Zmarła na zawał serca 7 lipca 1977 roku w Nikaragui. Modlitwa. Boże Wszech-
mogący przez wstawiennictwo bł. Marii prosimy o miłosierne oczy, które zobaczą każde 
cierpienie bliźniego i nie pozwolą zostawić go bez pomocy. Amen 

cd. Nowenny do św. Katarzyny Labouré 
ÓSMY DZIEŃ: Święta Katarzyno, która swą modlitwą i przykładem wiele dusz przyprowa-
dziłaś do Boga, wyjednaj nam gorliwość o zbawienie dusz bliźnich naszych, abyśmy pracu-
jąc nad rozszerzeniem Królestwa Chrystusowego na ziemi, sami osiągnęli Królestwo niebie-
skie. Amen. Postanowienie: Noś z ufnością Cudowny Medalik i rozszerzaj go wśród ludzi,  
z którymi żyjesz. Akt strzelisty: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się 
do Ciebie uciekamy. 
DZIEWIĄTY DZIEŃ: Święta Katarzyno, która cieszysz się chwałą wieczną, spojrzyj na nas 
wygnańców tej ziemi, a wstawiennictwem swoim u Maryi uproś nam, abyśmy mogli szczę-
śliwie dopłynąć do portu zbawienia. Amen. Postanowienie: Staraj się unikać okazji do grze-
chu, bo tylko grzech może ci zamknąć niebo. Akt strzelisty: Jezu, nie dozwól, abym miał być 
odłączonym od Ciebie na wieki. 

Zamyśl się… 
„Serce nigdy nie ma zmarszczek, Ono ma blizny…”             

/Sidonie Gabrielle Colette/  

Tu es Petrus... 
117. Benedykt IV (I/II?.900-
VII.903)  Był papieżem od stycznia 
900 do lipca 903. Miasto Rzym 
rozdzierały walki rodów arystokra-
tycznych. Benedykt ukoronował na 
króla Ludwika III. 

Uśmiech… 
Napis na nagrobku pewnego kapłana: "Starego pro-
boszcza Sedulima tutaj pochowali, niech śpi w pokoju, 
tak jak jego słuchacze spokojnie spali" 

Coś dla ducha… 
„O kamieniu przydrożnym” 

Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz z wdzięcznością wspomina, jak to jego ojciec duchow-
ny tłumaczył mu – jako młodemu klerykowi – cel pobytu w seminarium: - Jesteś przydroż-
nym kamieniem na gościńcu życia. Pewnego dnia szedł tamtędy Pan Bóg, zauważył go, 
podniósł, bo chce cię użyć do budowy swojego Królestwa. Czy zostaniesz kapłanem, nie 
wiem. Ale jeśli nawet trzeba ci będzie powrócić do życia świeckiego, nie zapominaj: jesteś 
potrzebny Chrystusowi do budowy Jego Królestwa na ziemi.          /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 

 


