
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 20.07  Bł. Czesława (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Stefana, Janinę, Józefa Gubałów, Edwarda Śmietanę, Stanisławę Pietrzyk, Łukasza 
Stachurę i Marcina Sołtysa z int. Aliny Ślusarczyk  
1830 + Sławomira Brzozę z int. matki z rodziną 
Wtorek 21.07 Dzień Powszedni 
700 + Natalię Rutkiewicz (3 r. śm.) z int. męża 
1800 + Czesława Krzyszkowskiego z int. rodziny   
1830 W 1 r. ur. Igora o Boże bł. i opiekę MB z int. rodziców 
Środa 22.07 Św. Marii Magdaleny. (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Henryka i Janinę Kurdek z int. syna z rodziną   
1830 + Floriana Litwina  
Czwartek 23.07 Św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy (święto)  
700 W 20 r. ślubu Kariny i Marka Szałasów o Boże bł. dla całej rodziny z int. dzieci  
1800  + Zofię i Józefa Bartkiewiczów, Stanisława Rozparę  
1830 W int. Karoliny Osman w 18 r. ur. o Boże bł. i opiekę MB z int rodziców z rodziną  
Piątek 24.07 Św. Kingi, dziewicy (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Adama Frankowicza z int. rodziców 
1830 + Annę (15 r. śm), Ignacego Skowron (3 r. śm) z int. syna Stanisława z żoną, dziećmi 
oraz najbliższa rodziną 
Sobota 25.07 Św. Jakuba Apostoła (święto)  
700 + Edwarda Wojtysia (r. śm.)  
1800 + Marię, Stefana Kruków z int. rodziny   
1830 W 1 r. ur. Emilii Znój o Boże bł.  
Niedziela  26.07 XVII Niedziela Zwykła 
800 W 70 r. ur. Eugeniusza Purgałów z int. żony, dzieci, wnuków i prawnuków  
1000 + Mariana Brzozę i zm. z rodziny Brzozów i Sochów  
1200 Chrzest: Tomasz Jan Baran  
1600 + Stanisława Szyszkę, Sabinę, Piotra Marców z int. siostry   
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Jr 23, 1-6  
Ef 2, 13-18 
Ewangelia: Mk 6, 30-34 
Apostołowie zebrali się u Jezu-
sa i opowiedzieli Mu wszystko, 
co zdziałali i czego nauczali.  
A On rzekł do nich: «Pójdźcie 
wy sami osobno na miejsce pu-
stynne i wypocznijcie nieco». 
Tak wielu bowiem przychodziło  
i odchodziło, że nawet na posi-
łek nie mieli czasu. Odpłynęli 
więc łodzią na miejsce pustynne 
osobno. Lecz widziano ich od-
pływających. Wielu zauważyło 
to i zbiegli się tam pieszo ze 
wszystkich miast, a nawet ich 
uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, 
ujrzał wielki tłum i zdjęła Go li-
tość nad nimi; byli bowiem jak 
owce nie mające pasterza. I za-
czął ich nauczać. 
Kazanie espresso… 
„Na pytanie, jak otworzyć 
drugiego człowieka, biskup 
Andrzej Czaja odpowiada: >> 
Kluczem Ewangelii. Bo jak ja go 
zacznę otwierać własnymi 

kluczami, to stworzę jakąś ideologię<<. 
Zadziwia skuteczność apostołów, którzy nie znali pedagogiki ani nie dysponowali środkami 
przekazu. Podstawą ich sukcesu była nie tylko treść Ewangelii, ale i świadectwo życia.  
Kiedy Małe Siostry od Jezusa zamieszkały w marsylskiej dzielnicy rozpusty, prostytutki 
najpierw kpiły z nich, a potem, kiedy zobaczyły, jak siostry żyją, nabrały do nich zaufania.”  

/ks. E. Burzyk/ 

Święta Katarzyno Labouré 
 módl się za nami! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 20.07 – Międzynarodowy Dzień Szachów  
× 23.07 – Dzień Włóczykija 
× 24.07 – Święto Policji 
× 25.07 – Dzień Bezpiecznego Kierowcy  
 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś na mszy świętej o godz. 12.00 odbędzie się wprowadzenie re-
likwii św. Katarzyny Labouré. Dokona tego ks. Zbigniew Krzyszkow-
ski. Tej świętej szarytce Matka Boża objawiła Cudowny Medalik i za-
chęciła, by z wiarą go nosić. Gościmy również na każdej z mszy 
świętych siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincente-
go a Paulo. 
▪ W najbliższą niedzielę po każdej mszy świętej odbędzie się po-
święcenie pojazdów. Każdy chętny może złożyć ofiarę na misje. 
▪ Zachęcamy do zapisów na pielgrzymkę rowerową i pieszą do Czę-
stochowy oraz autokarową do Medjeugorie. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA zaprasza młodych na kolejne 
spotkanie „Herbata z aureolą”, które odbędzie się 23 lipca o godz. 
19.00 w Świetlicy przy Fontannie.. Jego patronem będzie św. brat 
Albert Chmielowski. ZAPRASZAMY 

Opis jednego z objawień  
Św. Katarzyna opisuje objawienie w nocy z 
dnia 18 na 19 lipca 1830 r.: Jest noc, około 
wpół do dwunastej posłyszałam, że ktoś 
mnie woła po nazwisku. Spojrzałam w 
stronę, skąd dochodził głos, odsunęłam 
zasłonę łóżka. Zobaczyłam dziecko cztero 
czy pięcioletnie, biało ubrane, które mi po-
wiedziało: „Chodź do kaplicy, Najświętsza 
Panna czeka na ciebie". Natychmiast po-
myślałam: „Ale mnie usłyszą!". Dziecko 
odpowiedziało: „Bądź spokojna, jest wpół 
do dwunastej, wszyscy mocno śpią, chodź, 
ja poczekam". Pospieszyłam się z ubra-
niem i poszłam obok tego dziecka. Szłam 
za nim. Wszędzie paliło się światło. Kiedy 
weszłam do kaplicy, drzwi otworzyły się, 
gdy dziecko zaledwie dotknęło ich końcem 
palca. Świece paliły się jak na pasterce. 
Ale nie widziałam Najświętszej Panny. 
Dziecko zaprowadziło mnie do prezbite-
rium i tam uklękłam. Około północy dziec-
ko powiedziało: „Oto Najświętsza Panna. 
Oto Ona". Posłyszałam szmer, jakby sze-
lest sukni jedwabnej. Bardzo piękna Pani 
usiadła w fotelu Ks. Dyrektora. Dziecko 
powtórzyło mocnym głosem: „Oto Naj-
świętsza Panna!". Spojrzałam na Maryję i 
jednym skokiem znalazłam się na stop-
niach ołtarza u Jej nóg, z rękami złożonymi 
na Jej kolanach. Nie wiem, jak długo tak 
trwałam, straciłam rachubę czasu. To były 
najsłodsze chwile w moim życiu" - dodaje 
św. Katarzyna Labouré. Najświętsza Pan-
na odeszła jako światło gasnące. Katarzy-
na wróciła do swej sypialni, ale tej nocy już 
nie spała. 

Z życia wisi… 
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 Żołątkowskiego 
w Brzezinach. W tym roku oprócz klasyfikacji 
ogólnej, przygotowano takie same nagrody a 
kategorii Mieszkaniec Gminy Morawicy (szcze-
góły na stronie bieg.brzeziny.org.pl). Tego dnia 
odbędzie się także Bieg Przedszkolaka. Za-
chęcamy także do wzięcia udziału w Konkursie 
nalewek (zgłoszenia na pikniku, należy prze-
kazać min. 0,5 l nalewki). Imprezie będą towa-
rzyszyć występy artystyczne i ciepły poczęstu-
nek. Zapraszamy 
 
F          

            Dnia 15 lipca 2015 roku 
                  w 86 roku życia  
              i 59 roku kapłaństwa 
                 odszedł do Pana 

ś       śp. Ks. Henryk Gajek 
         były proboszcz w parafii 
        Potok, Ostrowce i Strożyska. 
           Dnia 17 lipca 2015 roku, 
      po mszy świętej pogrzebowej 
     w kościele Wszystkich Świętych 
       doczesne szczątki zmarłego 
           spoczęły na cmentarzu  
         parafialnym w Brzezinach. 
 
               Pokój Jego duszy! 

 

 

Boży człowiek… - bł. Wasyl Hopko (23 lipca) 
Wasyl przyszedł na świat 21 kwietnia 1904 roku w Hrab-
skie, we wschodniej Słowacji, w ubogiej rodzinie grekoka-
tolickiej. Wasyl uczył się w Preszowie, najpierw w Królew-
skim Gimnazjum Katolickim, a potem w Słowackim Ewan-
gelickim Gimnazjum Kolegiackim. Tam też w 1923 roku 
wstąpił do grekokatolickiego seminarium duchownego. Po 
przyjęciu święceń kapłańskich w dniu 3 lutego 1929 roku, 
został administratorem parafii w Pakostowie, a potem 
pierwszym proboszczem nowej parafii w Pradze. Po za-
kończeniu II wojny światowej, w 1947 roku został miano-
wany biskupem pomocniczym eparchii preszowskiej. Jego 
dewizą biskupią były słowa: "Aby wszyscy byli jedno".  
W Słowacji panował reżim komunistyczny. W dniu 28 
kwietnia 1950 roku komuniści zdelegalizowali Kościół gre-
kokatolicki w Czechosłowacji. Wszyscy biskupi zostali 
uwięzieni. Biskupa Wasyla poddano brutalnym przesłu-
chaniom, trwającym ponad rok, podczas których usiłowa-
no go zmusić do złożenia fałszywych zeznań. 24 paź-
dziernika 1951 roku skazano go na 15 lat więzienia, 

grzywnę w wysokości 20 tys. koron i pozbawienie praw cywilnych na 10 lat. Po trzynastu la-
tach wyszedł na wolność ze względu na zły stan zdrowia. Przez następne 4 lata mieszkał  
w domu opieki w Oseku, w północnych Czechach, ponieważ władze komunistyczne nie po-
zwalały mu wrócić do Słowacji. Dopiero w 1968 roku, po rehabilitacji Kościoła grekokatolic-
kiego, powrócił do Preszowa, a w dniu 20 grudnia tego roku Paweł VI potwierdził jego nomi-
nację na biskupa pomocniczego wszystkich grekokatolików w Czechosłowacji. Zmarł 23 lip-
ca 1976 roku w Preszowie. Modlitwa. Boże, przez wstawiennictwo bł. Wasyla prosimy, ob-
darz Kościół swój jednością i pokojem. Amen. 
Tu es Petrus... 
119. Sergiusz III (29.I.904-14.IV.911)  Podczas pontyfikatu Teodora II zwolennicy zmarłego 
papieża Stefana VI (897) wysunęli jako kandydata na papieża Sergiusza, który potem (po 
zabójstwie poprzednika) został Sergiuszem III. Na papieża wybrano go 29 stycznia 904. 
Sergiusz uznał wszystkie święcenia, których udzielił Formozus, za nieważne i pozbawił sta-
nowisk jego zwolenników. Odbudował zburzoną podczas trzęsienia ziemi bazylikę Laterań-
ską. Jego pontyfikat zapoczątkował nieszczęsną więź stolicy papieskiej z rzymskim rodem 
hrabiów Tusculum. Ale na okres tego pontyfikatu przypada też (910) powstanie klasztoru  
w Cluny, z którego wychodziły poważne impulsy dla ruchu reformatorskiego w Kościele. 
Zamyśl się… 
„Im większy czło-
wiek, tym większa 
jest jego miłość.” 
/Leonarda da Vinci/ 

Uśmiech… 
- Czego uczy nas przypowieść o robotnikach w winnicy, z których 
każdy otrzymał jednakową zapłatę, bez względu na to, czy przyszedł 
o godzinie pierwszej, czy dopiero o jedenastej? - pyta katecheta na 
lekcji religii. - Żeby się za bardzo nie spieszyć do pracy. 

Coś dla ducha… 
„O jedzeniu i modlitwie” 

Pewien wieśniak, będąc w mieście, wstąpił do restauracji, aby się nieco posilić. Kiedy kelner 
podał mu zamówione danie, ten wstał, przeżegnał się i odmówił modlitwę przed jedzeniem. 
Gest ten wystarczył, aby sprowokować bawiących tam młodzieńców. Jeden z nich podszedł 
do chłopa i zapytał z sarkazmem: - U was pewno wszyscy tak się modlą, prawda? – Nie,  
i u nas nie wszyscy się modlą – odparł spokojnie wieśniak. – Któż to się u was nie modli? – 
chciał wiedzieć młodzieniec. – Na przykład osioł, wół i świnia. Te idą do koryta i do żłobu 
bez modlitwy.                                                                                    /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


