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Poniedziałek 13.07 Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta (wsp. obow.)  
1800 + Józefa Woźniaka (r. śm.) z int. żony  
2000 + Irenę Gruszczyńską (5 r. śm.) z int. dzieci z rodzinami   
Wtorek 14.07 Dzień Powszedni 
700 + Mirosława Malca z int pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy 
1800 + Józefa Pyczka z int. córki Agnieszka z rodziną  
1830 + Ireneusza Karysia (12 r śm), Genowefę i Stanisława Stanek 
Środa 15.07 Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
700 + Józefę Kowalską od pracowników referatu finansowego Urzędu Gminy 
1800 + Anielę (1 r. śm.) i Władysława Metrykę i zm. w czyśćcu cierpiących z int. syna  
z rodziną  
1830 + Jana Ziopaję z int córki Alicji  
Czwartek 16.07 Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (wsp. obowiązkowe)  
1800  + Henryka Pękalskiego (imienin) 
1830 + Danutę Stachurę od uczestników pogrzebu 
Piątek 17.07 Dzień Powszedni  
700 +  Bronisławę Czupryńską (r. śm), zmarłych jej córek i zmarłych z rodziny Pędzików 
1800 + Krzysztofa Taracha, Florentynę Witalis, Teresę Tarach z int. rodziny  
1830 O Boże bł. dla dzieci i wnuków z int. rodziców 
Sobota 18.07 Dzień Powszedni  
1800  + Cecylię i Henryka Kmiecików i Annę Giemzę 
1830 + Edwarda, Mariannę, Władysława i zm. z rodziny Machulskich i Materków  
Niedziela  19.07 XVI Niedziela Zwykła 
800 + Henryka Materka 
1000 + Leokadię Machulską (2 r. śm.) Jana, Dariusza, Krzysztofa Machulskich z int. rodz. 
1200 1) Msza Święta za parafię 
        2) o Boże bł. dla Damiana 
1600 W 5 r. ślubu Michała i Anny Marzec o Boże bł. z int. rodziców 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Am 7, 12-15  
                   Ef 1, 3-14 
Ewangelia: Mk 6, 7-13 
Jezus przywołał do siebie 
Dwunastu i zaczął rozsyłać 
ich po dwóch. Dał im też 
władzę nad duchami nie-
czystymi. I przykazał im, 
żeby nic z sobą nie brali na 
drogę prócz laski: ani chle-
ba, ani torby, ani pieniędzy 
w trzosie. «Ale idźcie obuci 
w sandały i nie wdziewajcie 
dwóch sukien». I mówił do 
nich: «Gdy do jakiego domu 
wejdziecie, zostańcie tam, 
aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli 
w jakim miejscu was nie 
przyjmą i nie będą was słu-
chać, wychodząc stamtąd 
strząśnijcie proch z nóg 
waszych na świadectwo dla 
nich». Oni więc wyszli  
i wzywali do nawrócenia. 

Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 
Kazanie espresso… 
„Biskup Antoni Długosz przypomina, że przedmioty nie są celem życia: >>Wściekam się, 
kiedy goście zdejmują buty wchodząc do mieszkania. To głupi zwyczaj. Jak ci szkoda dy-
wanu, to zwiń, niech go mole zeżrą<<. 
Rozsyłając swoich uczniów, Jezus nakazuje im, by na drogę nie zabierali nie tylko rzeczy 
zbędnych, ale nawet takich, które przecież mógłby się im przydać, jak chleb, pieniądze, tor-
ba czy zapasowa suknia. 
Ojciec Joachim Badeni, jeden z najbogatszych ludzi w przedwojennej Polsce, mieszkał  
w najuboższej celi, a z tubki pasty do zębów wyciskał ostatki, bo byłoby rozrzutnością wy-
rzucić niewyciśniętą do końca.”                                                                         /ks. E. Burzyk/ 

Miej czas dla innych, miej czas dla Boga! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modlitwa… 
Przyjdź, Duchu Święty, który jesteś Bożą pieczęcią na moim sercu. Zobacz, jak często 
dręczą mnie złe myśli. Uwolnij mnie od tych obciążających doświadczeń. Uzdrów mój ro-
zum, moją pamięć i wyobraźnię. Wzmocnij moją wolę. Otwieraj mnie na innych. Napeł-
niaj mnie Bożym pokojem i radością życia. Wlej w moje serce nadzieję. Naucz mnie cier-
pliwości do siebie. Pomóż mi jak najczęściej karmić się słowem Bożym i Eucharystią. 
Amen. 

Extra… 
× 18.07 –  Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli 
 



A w parafii… 
▪ 13 lipca o 20.00 odbędzie się kolejne nabożeństwo fatimskie 
▪ 17 lipca w piątek o godz. 18.00 drugie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ W dniach 3-5 lipca członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola udali się w ko-
lejny wyjazd z cyklu „Szlakami historii”. Tym razem zwiedzali Podkarpacie. 28-osobowa 
grupa miała intensywny program wycieczko-pielgrzymki. W piątek przemierzali dawne uro-
kliwe uliczki i zakamarki Tarnowa. Później nawiedzili zaprzyjaźnione Brzeziny w gminie Wie-
lopole Skrzyńskie, gdzie zostali przyjęci jak swoi. Popołudnie tego dnia zaowocowało od-
wiedzinami w sanktuariach św. Jana z Dukli i bł. Bronisława Markiewicza. Wieczorem grupa 
dotarła na nocleg do Strachociny. Właśnie tam w sobotę rano odprawiona została msza 
święta z relikwiami św. Andrzeja Boboli, który kilkadziesiąt lat temu objawiał się tamtejsze-
mu proboszczowi. Po gościnie u Sióstr Franciszkanek MI w Strachocinie grupa udała się do 
Największego polskiego skansenu w Sanoku. Choć żar lał się z nieba wytrwale maszerowali 
przez kolejne dawne domostwa z rejonu Podkarpacia. Kolejnymi punktami tego dnia były 
Myczkowce (Ogród Biblijny, Park Miniatur i mini zoo) oraz wieczorny spacer po Przemyślu. 
Niedziela zaczęła się wcześnie od zwiedzania zabytkowych kościołów tego miasta. Po mszy 
św. w katedrze, odwiedzeniu odnowionych krypt oraz Zamku Kazimierzowskiego grupa uda-
ła się do Radia Fara. Przewodnikiem po Przemyślu była s. Klara Machulska. Po południu 
członkowie stowarzyszenia udali się do Kalwarii Pacławskiej, a w drodze powrotnej zrobili 
krótki postój na rynku w Rzeszowie.  
▪ W niedzielę 19 lipca na mszy świętej o godz. 12.00 odbędzie się wprowadzenie relikwii św. 
Katarzyny Labouré. Uroczystościom przewodniczyć będzie ks. Zbigniew Krzyszkowski. Za-
chęcamu do udziału w tej mszy świętej. Nowa patronka miała łaskę widzenia Matki Bożej, 
która objawiła jej Cudowny Medalik. 
▪ 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 
Znalezione… 
Bogaty jest zły? - To jest przecież pewnik, prawda? W Polsce ludzie nienawidzą innych za 
to, że mają pieniądze. A nienawiść oznacza autodestrukcję. Samozniszczenie. Na co ja, jako 
ksiądz, po prostu zgodzić się nie mogę. Inna rzecz, że ja też kiedyś myślałem tak jak więk-
szość. Czyli że pieniądze są niegodziwe, a ludzie, którzy je mają, są raczej źli. 
Z czego to się brało? - No właśnie z tego katomarksizmu. Z tej takiej jakby wrodzonej po-
dejrzliwości do pieniędzy. 
To znaczy? - Jeśli pan mnie pyta o to, co wyniosłem z domu, to u nas przede wszystkim się 
oszczędzało. A jeśli chodzi o przekaz, który pamiętam z Kościoła, to on w dużej mierze funk-
cjonował wokół przypowieści o bogatym młodzieńcu. Że on powinien sprzedać wszystko, co 
posiada. Problem w tym, że kontekst ewangeliczny tej przypowieści jest taki, że to jest jedyny 
przypadek, kiedy Jezus mówi komuś, żeby sprzedał, co posiada. A przecież miał wielu boga-
tych znajomych. Na przykład Józefa z Arymatei czy Nikodema. A tylko tego jednego się cze-
piał. I z tego zrobiono całą religię. W przypowieści o bogatym młodzieńcu, co odkryłem dużo, 
dużo później, wcale nie chodzi o kasę. 
A o co? - Mówiąc w skrócie: kiedyś, jak jeszcze nie było start-upów, trudno było być młodym 
i się dorobić. Raczej się dziedziczyło. Tak więc ten biblijny młodzieniec odziedziczył majątek 
po rodzicach, czuł się za niego odpowiedzialny, a to uniemożliwiało mu rozpoczęcie życia na 
własny rachunek. Jezus więc nie tyle kazał mu pozbyć się pieniędzy, co uwolnić od życia 
swoich rodziców i zacząć żyć swoim.   /fragm. rozm. T. Kwaśniewskiego z ks. J. Stryczkiem/ 

Boży człowiek… - Joel (13 lipca) 
Joel był drugim z grona dwunastu proroków mniej-
szych. Na podstawie napisanej przez niego księgi, 
znajdującej się w kanonie Starego Testamentu, trud-
no określić czas jego działalności. Był prawdopodob-
nie Judejczykiem, bo szczególnie interesował się 
Świętym Miastem i jego okolicami, dobrze orientował 
się także w obrzędach ofiarnych. W swojej księdze 
mówi o radościach, które znikły ze Świątyni, i o ka-
płanach, którzy spełniali w niej obrzędy zadośćuczy-
nienia. Znał swoich poprzedników na urzędzie pro-
rockim: Amosa, Ozeasza, Micheasza, Izajasza, Sofo-
niasza, Ezechiela i Abdiasza. Będąc dobrym obser-
watorem przyrody, Joel umiał opisywać jej zjawiska. 
W biblijnej księdze opisał najpierw inwazję szarańczy, 
potem przeszedł do zapowiedzi przyszłości i wieścił 
dzień Jahwe. Sama księga powstała prawdopodobnie 
w czasach po Nehemiaszu,a przed przybyciem Alek-
sandra Wielkiego do Palestyny (332 r. przed Chrystu-

sem). W Martyrologium Rzymskim prorok widnieje razem z Ezdraszem pod dniem 13 lipca. 
Wprowadził go tam dowolnie Ado. Na Wschodzie wspominano go w okolicach 19 paździer-
nika. Św. Piotr Apostoł cytował go w pierwszej mowie (Dz 2, 16), za nim zaś poszedł chrze-
ścijański poeta, który to samo uczynił w hymnie na Jutrznię w dniu Zesłania Ducha Święte-
go. Modlitwa. Panie Boże, daj nam dobrze rozumieć Twoje słowa. Amen 
Tu es Petrus... 
118. Leon V (VII-IX.903) [Krzysztof, 903-904]  Wybrany na papieża w lipcu 903, został 
zmuszony przez swego kapelana nadwornego, który sam chciał zostać papieżem, do ustą-
pienia: zarzucono mu, że nie ma dość sił, aby rządzić Kościołem. Leon uległ, ale ów nad-
worny kapelan, późniejszy Krzysztof, nie zostawił mu nawet czasu na ustąpienie. Uwięził go 
i w miesiąc później kazał w więzieniu otruć. Tak oto zmarł Leon we wrześniu 903 po zaled-
wie trzymiesięcznych rządach. W miesiąc po objęciu urzędu przez swego poprzednika Leo-
na V, Krzysztof zmusił go do ustąpienia z urzędu papieskiego, wtrącił do więzienia i kazał 
zamordować. Tymczasem w październiku sam osiadł na tronie papieskim. Lecz już  
w styczniu doścignął go ten sam los, co poprzednika: został zdetronizowany i zamknięty  
w klasztorze, gdzie zmarł. 
Zamyśl się… 
„Niedziwienie się niczemu to 
oznaka głupoty, a nie mą-
drości.” /Fiodor Dostojewski/  

Uśmiech… 
Umęczony klient żali się psychologowi: - Od miesięcy prze-
śladuje mnie koszmar. Śni mi się, że ktoś ciągle za mną cho-
dzi. - Kim pan jest z zawodu? - Przewodnikiem górskim. 

Coś dla ducha… 
„O cukierku na urodziny” 

Arturo Mari, fotograf papieski, opowiada o tym, jak w któreś swoje urodziny 18 maja Jan 
Paweł II wizytował jedną z rzymskich parafii. Wtem nagle stanął przed idącym już do kościo-
ła Papieżem ośmioletni chłopczyk.  –Cześć, jak się czujesz? – zapytał, wysoko podnosząc 
główkę. – Dziękuję, bardzo dobrze – odpowiedział Papież z uśmiechem. – Musisz mi wyba-
czyć, że jestem trochę spocony, ale biegłem bardzo szybko, żeby zdążyć. Bo moja mama – 
wiesz – ciągle się jeszcze stroi w domu. A dzisiaj są twoje urodziny i chciałem złożyć ci ży-
czenia. I wiesz, przyniosłem ci coś ode mnie w prezencie. Otworzył zaciśniętą piąstkę  
i wsunął do ręki Ojca Świętego cukierek. Papież, trzymając w dłoni cukierek i patrząc czule 
na chłopca, powiedział wzruszonym głosem: - Nie zasługuje na to.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


