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Poniedziałek 27.07 Dzień Powszedni 
700 + Józefę Kowalską z int. córki Hani z rodziną 
1800 + Genowefę Baran (r. śm.)  
1830 + Władysława Nowaka (r. śm.), Mariannę, Henryka, Helenę Nowaków, Łukasza Sta-
churę zam. Stanisław Nowak z rodziną  
Wtorek 28.07 Dzień Powszedni 
700 + Teresę, Stanisława Żbikowskich, Andrzeja Zychowicza (r. śm), Anielę, Jana, Tadeu-
sza, Zdzisława Zychowiczów, Wincentego, Antoninę, Anielę i Władysława Królów z int. 
rodziny 
1800 + Leszka Kurtka, Stanisława, Genowefę, Bogusława Zawadzkich zam. rodzina 
1830 + Hannę Papalino  
Środa 29.07 Św. Marty (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Józefę i Stefana (r. śm.), zm. z rodziny Barańskich zam. wnuczka  
1830 + Genowefę (r. śm.) i Tadeusza Januszka zam. syn Wiesław z rodziną  
Czwartek 30.07 Dzień Powszedni  
1800  + Stefana, Mariannę, Jana Domagałów zam. rodzina 
1830 + Stanisława Kochana (7 r. śm.) z int. rodziny  
Piątek 31.07 Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
700 w 18 r. ur. Weroniki o Boże błogosł z int. rodziców  
1800 dziękczynno-błagalna o zdrowie i Bożę błogosław i opiekę MB i Pana Jezusa  
w 5 rocznicę ślubu Agnieszki i Roberta z int. rodziców 
1830 + Mariannę, Jana Tkacz, Krystynę Kuta 
Sobota 01.08 Św. Alfonsa Marii Liguoriego, bp i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
700 + Mariana Szota (2 r. śm.)  
1800  + Adama (26 r. śm.), Józefa Młynarczyka i zm. z rodziny Słowików 
1830 + Mirosława i Elżbietę Malec zam. Marek i Grzegorz z rodzinami  
Niedziela  02.08 XVIII Niedziela Zwykła 
800 + Sebastiana (3 r. śm.) Karola Tetelewskich  
1000 Msza Święta za parafię  
1200 + Franciszka, Mariannę, Józefa, Jana, Stefanię, Bogdana Wawrzeńczyków 
1600 + Zofię (r. śm.) Jana Woźniczko z int. córki  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 2 Krl 4, 42-44 / Ef 4, 1-6 
Ewangelia: J 6, 1-15 
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadz-
kie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie 
czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na 
wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało 
się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus 
podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do 
Niego, rzekł do Filipa: «Skąd kupimy chleba, aby oni 
się posilili?». A mówił to, wystawiając go na próbę. 
Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu 
Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, 
aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». Jeden 
z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł 
do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć 
chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla 
tak wielu?». Jezus zatem rzekł: «Każcie ludziom 
usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli 
więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu ty-

sięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie 
uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierz-
cie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęcz-
miennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie 
spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał 
przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać 
królem, sam usunął się znów na górę. 
Kazanie espresso… 
„Matce Teresie zarzucano czasem, że >>daje biednym ryby, a nie uczy ich łowić<<. Odpo-
wiadała: >>Są tak słabi, że nie potrafią łowić. Kiedy ich umocnię, przekażecie im wędkę  
i nauczycie łowić ryby<<. 
Jezus mógł sam dokonać rozmnożenia chleba, co zresztą trwałoby znacznie krócej. Anga-
żuje nie tylko swoich uczniów, ale także słuchających Go ludzi, bo chce, by mieli udział  
w czynieniu dobra.  
Jedna z zasad, którymi kierował się ks. Aleksander Woźny, mówiła: >>Kapłan powinien ro-
bić tylko to, w czym nie mogą go zastąpić ludzie świeccy. Wszystko inne należy im powie-
rzyć do wykonania<<.”                                                                                       /ks. E. Burzyk/ 

Św. Krzysztofie strzeż nas w drodze! 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 30.07 - Międzynarodowy Dzień Koleżeństwa 
× 31.07 - Dzień Skarbowości 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś po każdej mszy świętej odbędzie się poświęcenie pojazdów. Każdy chętny może zło-
żyć ofiarę na misje. 
▪ W nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku świętej Katarzynie Labouré, francuskiej nowicjuszce  
w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia ukazuje się po raz pierwszy Matka Boża. 185 lat póź-
niej, w niedzielę 19 lipca 2015 roku do kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach zo-
stają uroczyście wprowadzone relikwie pierwszego stopnia św. Katarzyny Labouré. Dokonał 
tego ks. Zbigniew Krzyszkowski (pochodzący z tejże parafii), Proboszcz Parafii Samsonów. 
Gościnnie przybyły także dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
a Paulo z Kielc. Przywiozły ze sobą wystawę na temat patronki, cudowne medaliki oraz ka-
lendarze o św. Katarzynie. Każda osoba, która w niedzielę przybyła do brzezińskiego ko-
ścioła otrzymała medalik oraz miała możliwość ucałowania relikwii świętej szarytki. Najbar-
dziej uroczysta była jednak msza święta o godz. 12.00. Koncelebrowało ją czterech kapła-
nów. Oprawę liturgii prowadziło Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA. Zabytkowy relikwiarz stał 
na specjalnie udekorowanym ołtarzyku z obrazem nowej patronki. Ten sam wizerunek 
otrzymał także każdy, kto uczestniczył tego dnia w Eucharystii. Podziękowania należą się  
s. Sylwii Węgrzyn za pomoc w realizacji prośby o relikwie św. Katarzyny złożonej przy jej 
grobie w Paryżu, oraz wspólnocie Sióstr Szarytek z Kielc za otwarte serce, wsparcie i modli-
twę. "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają" 
▪ W piątek 17 lipca o godz. 15.00 odbył się w naszym kościele pogrzeb ks. Henryka Gajka, 
pochodzącego z Brzezin. Zmarł 15 lipca w 86 roku życia i 59 roku kapłaństwa. Mszę świętą 
pogrzebową pod przewodnictwem ks. bp Mariana Florczyka koncelebrowało 35 kapłanów. 
Po eucharystii ks. Henryk Gajek spoczął na cmentarzu parafialnym w Brzezinach. Niech 
odpoczywa w pokoju. 
▪ W ubiegłą niedzielę odbył się kolejny Piknik Brzeziński zorganizowany przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Wśród atrakcji warto wymienić występy artystyczne, 
Konkurs na nalewkę regionalną i inne. Głównym wydarzeniem był 6. Bieg o Laur Brzezin,  
w którym wzięło udział 102 biegaczy. Zwycięzcą w kategorii OPEN był Mateusz Celak  
z Opoczna, a w kategorii MIESZKANIEC GMINY MORAWICA – Tomasz Domagała z Bil-
czy. Imprezą towarzyszącą był także Bieg Przedszkolaka i Bieg 60+. Dobrej zabawy nie po-
psuła nawet kapryśna pogoda. 
▪ W tym roku nasza parafia przeżywa Jubileusz 550-lecia. Główne uroczystości przeżywać 
będziemy w dniach 14-16 sierpnia 2015 r. Komitet Obchodów Jubileuszu Parafii z tej okazji 
podjął szereg działań, które uświetnią to wydarzenie. Jednym z nich jest publikacja albumu 
dawnej fotografii z Parafii Brzeziny. W najbliższą niedzielę, po każdej z mszy świętych, 
przedstawiciele Komitetu będą przy wyjściu z kościoła rozprowadzać płyty z nagraniem ob-
chodów jubileuszu naszej parafii sprzed 25 lat. Uroczystość 550-lecia Parafii Brzeziny ob-
chodzona była bardzo podniośle. Na szczęście zachowało się nagranie. Płyta jest więc 
pięknym wspomnieniem tamtych wydarzeń i ludzi, którzy już odeszli z tego świata. Będzie 
można ją nabyć jako cegiełkę na tegoroczne obchody. Koszt to dobrowolna ofiara. 
▪ 27 lipca w naszej parafii odbędzie się czuwanie modlitewne w int. powołań. 
▪ 28 lipca wspomnienie św. Charebla. Po mszach świętych ucałowanie relikwii. 
▪ Interesujesz się fotografią? Lubisz poznawać historię swojej miejscowości? Czy wiesz, że 
30 lat temu słynna fotografka Zofia Rydet odwiedziła Brzeziny? Chcesz razem z nami od-
szukać na starych fotografiach twarze swoich krewnych i znajomych? Zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych mieszkańców do udziału w cyklu fotograficznych spotkań, których 
tematem będą wykonane wtedy fotografie - „Zapis socjologiczny” Zofii Rydet. - 22 lipca -  
1 sierpnia 2015 r: otwarte pokazy fotografii,  wspólne rozpoznawanie bohaterów starych 
zdjęć,  warsztaty fotograficzne dla młodzieży. Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Posia-
danie własnego aparatu fotograficznego czy profesjonalnych umiejętności nie jest wymo-
giem! Wystarczy ciekawość i gotowość do spotkania. Zapraszamy młodzież w wieku 13-19 
lat.                                                                   /Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola/ 
▪ Przypominamy, że sierpień jest miesiącem trzeźwości. 

 

 

Boży człowiek… - św. Piotr Chrzyolog (30 lipca) 
Piotr urodził się około 380 r. w miasteczku Imola. Wychował 
go i do stanu duchownego przyjął biskup tego miasta, Kor-
neliusz. Potem uczynił go swoim wikariuszem generalnym. 
Około roku 426 Piotr został wyniesiony do godności metro-
polity Rawenny, wówczas stolicy Zachodniego Cesarstwa. 
Był doradcą cesarzowej Galli Placydii oraz jej synów. Na je-
go kazania przychodził cały dwór cesarski. Jako biskup sto-
licy cesarskiej miał duży wpływ na kierunek rządów cesarzy. 
Do niego udawali się duchowni dygnitarze w różnych po-
trzebach, by pośredniczył między nimi a dworem cesarskim. 
Wśród nich był także Eutyches, który prosił Piotra o popar-
cie dla swych błędów o jednej (a nie - jak nauczał Kościół - 
dwóch) naturze Pana Jezusa. Zachował się list Piotra z na-
pomnieniem do upartego mnicha, aby trzymał się nauki Ko-
ścioła. Budowniczy kościołów, gorliwy duszpasterz i wybitny 
kaznodzieja. Wygłaszane mowy zjednały mu przydomek 
"Złotousty" - po grecku "Chryzolog". W ten sposób Kościół 
zachodni chciał podkreślić, że jak Wschód miał swojego Ja-
na Złotoustego (+ 407), tak Zachód ma swojego Piotra Zło-
toustego. Wprawdzie daleko Piotrowi do sławy, jakiej zaży-

wał tak za życia, jak i po śmierci na Wschodzie św. Jan Złotousty, za to liczbą zostawionych 
kazań Piotr imponuje. Około 715 r. zebrał je wszystkie biskup Feliks w liczbie 376. Do naj-
głośniejszych należało kazanie o zabawach i swawolnych tańcach. Ze względu na te kaza-
nia papież Benedykt XIII w 1729 r. zaliczył Piotra Chryzologa do grona doktorów Kościoła. 
Piotr zmarł 31 lipca 450 r. Jest patronem diecezji i miasta Imoli. Modlitwa. Panie przez 
wstawiennictwo św. Piotra prosimy o potrzebne łaski, aby dojść do świętości. Amen. 
Tu es Petrus... 
120. Anastazy III (IV.911-VI.913)  Był papieżem od kwietnia 911 do czerwca 913, nie za-
chowały się o nim dokumenty. 
121. Landon (VII.913-II.914)  Syn longobardzkiego hrabiego, objął urząd papieża w lipcu 
913, zmarł zaś już w lutym 914. Jak jego poprzednik Anastazy III, był całkowicie uzależniony 
od rzymskiej arystokracji. 
Zamyśl się… 
„Najlepszych ludzi uformowało naprawia-
nie własnych błędów.” /William Szekspir/ 

Intencja różańcowa na sierpień 
ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu 
wolontariatu wielkodusznie angażowali się  
w służbę potrzebującym. 
ewangelizacyjna: Abyśmy, wychodząc po-za 
siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są 
na peryferiach więzi międzyludzkich i społecz-
nych. 

Uśmiech… 
Gdzieś w Polsce... 3 nad ranem... do drzwi 
łomocze ksiądz z ministrantem. - Otwierać! 
Mamy nakaz kolędy! 
Coś dla ducha… 

„O dziurawym koszyku” 
W pewnym klasztorze na pustyni jeden z zakonników popełnił ciężki grzech. Cała zgorszona 
wspólnota zebrała się w kapitularzu, aby osądzić i ukarać winowajcę. Jedynie stary ojciec 
Wirgiliusz nie chciał przybyć na to posiedzenie. Zjawił się dopiero na wyraźny rozkaz prze-
łożonego. Przyszedł jednak z dziurawym koszyku na plecach. Zdziwionym braciom tak wy-
jaśnił swoje zachowanie: - Na grzbiecie dźwigam swoje grzechy jak piasek. Zostawiają one 
za mną ślad, którego nie widzę. Jakże teraz mogę bezstronnie osądzić grzechy cudze? Gdy 
usłyszano te słowa, zrezygnowano z sądu nad nieszczęsnym współbratem. 

 /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 
 


