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Poniedziałek 03.08 Dzień Powszedni 
700 + Antoninę, Władysława, Stanisława, Zdzisława, Jana Znojów z int. córki Haliny 
1800 + Henryka Metrykę  
1830 + Józefę Kowalską od uczestników pogrzebu 
Wtorek 04.08 św. Jana Marii Vianneya, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Władysławę, Mieczysława Stępniów, Marcina Sołtysa (5 r. śm.) z int. rodziców  
1830 + Mirosława Kozłowskiego, Edwarda i Józefa Brzozów i Kazimierza Bałę 
Środa 05.08 Dzień Powszedni  
1800 + Zofię i Stanisława Malickich (19 r. śm.)  
1830 + W 1 rocznicę ślubu Sylwestra i Agnieszki Bentkowskich 
Czwartek 06.08 Przemienienie Pańskie (święto)  
1800  + Stanisława Rozparę, Franciszkę i Henryka Kowalskich  
Piątek 07.08 Dzień Powszedni  
1800  + Mariana (r śm), Janinę Pobochów  
1830 W 1 r. ślubu Krzysztofa i Mileny Zychowicz zam. mama z bratem i rodziną  
Sobota 08.08 Św. Dominika, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1600 ślub Skrobisz Przemysław i Misior Aleksandra 
1700 ślub Gołaszewski Marcin i Buras Katarzyna 
1800  + Michalinę, Władysława Nosek, Mariannę, Ignacego, Józefa z int. córek  
Niedziela  09.08 XIX Niedziela Zwykła 
800 + Henryka Słowińskiego (r. śm.) z int. żony z córkami  
1000 Msza Święta za parafię  
1200 Chrzty  
1600 + Marię (8 r. śm.) i Władysława Frankowicza, Janinę (2 r. śm.), Henryka Kurdek z int. 
rodziny    
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Wj 16, 2-4. 12-15 / Ef 4, 17. 20-24 
Ewangelia: J 6, 24-35 
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brze-
gu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego 
uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafar-
naum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odna-
leźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Nie-
go: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» Odpowie-
dział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę po-
wiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że 
widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście 
chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten 
pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na 
wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego 
to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Oj-
ciec». Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy 
czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?» 

Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście 
uwierzyli w Tego, którego On posłał». Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, 
abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, 
jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, za-
prawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da 
wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje  
i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba». Od-
powiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto 
we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». 
Kazanie espresso… 
„Ojciec Joachim Badeni w młodości nie klękał podczas Mszy, ale delikatnie zginał kolano: 
>>Była bowiem taka moda, że spodnie muszą mieć idealny kant, a jak się klękało, wtedy 
kant tracił swoją ostrość<<. 
Jezus – zapowiadając ustanowienie Eucharystii – przestrzega swoich uczniów, by nie 
troszczyli się o wartości doczesne, które są nietrwałe i szybko przemijają, ale o pokarm du-
chowy, który trwa na wieki. 
Dariusz Kowalski wspomina goszczącą u niego wnuczkę polskiego zesłańca. Po Mszy 
świętej nie chciała wyjść z kościoła. Tam, gdzie mieszka, na Syberii, niedzielna Msza zda-
rza się raz na kilka miesięcy.”                                                                            /ks. E. Burzyk/ 

Panie uczyń ze mnie nowego człowieka! 
 
 
 
 
 
 
 

Modlitwa… 
Boże, który w chwalebnym przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś ta-
jemnicę wiary świadectwem ojców, a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś 
swoje w nim upodobanie, dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jego 
chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i królu-
je w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
 

Extra… 
× 05.08 – Międzynarodowy Dzień Piwa 
× 08.08 -  Wielki Dzień Pszczół 
 
 



 

A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę odbyło się poświęcenie pojazdów w naszej parafii. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w piątek 
od 17.00. Komunia dla chorych w piątek od 9.00. 
▪ Zapraszamy do porządków wokół kościoła na najbliższą sobotę o godz. 9.00. Postarajmy 
się przygotować teren wokół naszej świątyni na uroczystości jubileuszowe. Przynieśmy ze 
sobą narzędzia do pracy, kosiarki, kosy itp. Jeśli jest ktoś chętny pomóc dodatkowo przy 
uroczystościach prosimy o kontakt z Damianem Zegadło. 
▪ Dziś po każdej z mszy świętych, przedstawiciele Komitetu Obchodów Jubileuszu Parafii 
przy wyjściu z kościoła rozprowadzają płyty z nagraniem jubileuszu sprzed 25 lat. Uroczy-
stość 550-lecia Parafii Brzeziny obchodzona była bardzo podniośle. Na szczęście zachowa-
ło 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. 
▪ 5 sierpnia rozpoczyna się XXXIV Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę. Tegorocz-
ne hasło brzmi: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Pamiętajmy w modlitwie o pątni-
kach. 
▪ W piątek w naszej parafii rozpoczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Woj-
ciecha, które odbędzie się w niedzielę 16 sierpnia. 
▪ Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach w roku 2015 przeżywa Jubileusz 575-lecia 
swego istnienia pod hasłem: „Na chwałę Pana i Jego Świętych”. W Kościele Powszechnym 
jest to także Rok Życia Konsekrowanego. Z tej okazji zaprosiliśmy na Triduum Jubileuszowe 
w Brzezinach księży i siostry zakonne pochodzące z naszej parafii. Triduum Odpustowe od-
będzie się w dniach 14-16 sierpnia 2015 roku. Uroczystości rozpoczną się w piątek (Dzień 
Modlitw o powołania) o godz. 20.00 Liturgią Godzin. Będzie to parafialna modlitwa z okazji 
Roku Życia Konsekrowanego. W sobotę (Dzień Odpustu) uroczysta suma zostanie odpra-
wiona na ołtarzu polowym, a po jej zakończeniu odbędzie się spotkanie osób powołanych 
pochodzących z naszej parafii. W godzinach 9.00-15.00 w Świetlicy przy Fontannie będzie 
można obejrzeć bezpłatnie wystawę przybliżającą historię i pamiątki parafii. Uroczystości 
zakończą się w niedzielę (Dzień Dziękczynienia). O 12.00 w kościele odbędzie się msza 
święta z wprowadzeniem relikwii św. Wojciecha, Patrona Polski. Wieczorem zaś, o godz. 
18.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach Komitet Obchodów Jubileuszu Para-
fii zaprasza na spotkanie „Z wiarą przez pokolenia”. W programie przewidziano promocję 
albumu dawnej fotografii Parafii Brzeziny, krótki spektakl: „Pińć razy pchane roz jechane, 
czyli jak to na brzezińskich odpustach bywało” w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej  
z naszej parafii oraz mały poczęstunek. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich parafian 
i gości do uczestnictwa w tych obchodach. Prosimy także o modlitwę, by to wszystko było  
„Na chwałę Pana i Jego Świętych”. Do Sióstr zakonnych i Księży zostały wysłane zaprosze-
nia, jeśli ktoś wie o takich osobach, a nie zostały one uwzględnione bardzo prosimy o pilny 
kontakt, bądź przekazanie informacji o jubileuszu. Lista gości: s. Bonawentura Socha (Kra-
ków), s. Bronisława Socha (Rzym), s. Judyta Klisik (Tarnowa), s. Aniela Wojda (Cieszyn),  
s. Paula Florczyk (Cieszyn), s. Agnieszka Brzoza ( Kalety-Miotek), s. Józefa Pietrzczyk 
(Nowe Miasto), s. Klara Machulska (Przemyśl), s. Janina Metryka (Drohiczyn), s. Zofia Wła-
dyszewska (Nowe Miasto), s. Wiesława Władyszewska (Drohiczyn), s. Sylwia Węgrzyn 
(Warszawa), s. Teresa Żarczyńska (Warszawa), s. Franciszka Kuta (Warszawa), s. Helena 
Pędzik (Nowe Miasto), s. Aniela Krąż (Strzyżewice), ks. Czesław Krzyszkowski (Lisów),  
ks. Zygmunt Kwieciński (Piekoszów), ks. Jan Ślusarczyk (Czyżów), ks. Zbigniew Krzysz-
kowski (Samsonów-Piechotne), ks. Adam Wierzbicki (Busko-Zdrój), ks. Grzegorz Stachura 
(Skorzeszyce), ks. Dariusz Węgrzyn (Łopuszno), ks. Paweł Cudzik (Wierna), ks. Jacek Ko-
peć (Kielce), ks. Tadeusz Wojda (Rzym), ks. Krzysztof Wojda (Otwock), ks. Wiesław Kaczor 
(Kall-Steinfeld), ks. Tadeusz Biesaga (Kraków), ks. Marek Jędrocha (Widuchowa), o. Jakub 
Zawadzki (Jędrzejów).  

 

 

Boży człowiek… - bł. Joanna z Azy (2 sierpnia) 
Joanna urodziła się w kastylijskiej miejscowości Aza  
w XII w. Wyszła za mąż za Feliksa Guzmana, któremu 
urodziła czworo dzieci. Syn Antoni został kapłanem 
diecezjalnym i poświęcił życie służbie chorym. Manes 
również został kapłanem, a Kościół uznaje go za bło-
gosławionego. Dominik, założyciel zakonu dominika-
nów, uznany został za świętego. Czwartym dzieckiem 
Feliksa i Joanny była córka, której imienia ani dalszych 
losów niestety nie znamy. Joanna była cnotliwa, roz-
ważna i pełna współczucia dla biednych. Niewiele wia-
domo o jej życiu poza tym, że wychowała synów na 
świętych ludzi, a własną pobożnością i przykładem 
troski o najuboższych umacniała dzieci w wierze. Jed-
na z legend dominikańskich głosi, że kiedy Joanna by-
ła w ciąży z Dominikiem, miała proroczy sen, w którym 
zobaczyła psa z palącą się pochodnią w pysku. Po-
chodnia zataczała okręgi wokół kuli ziemskiej, rozpala-
jąc na niej ogień. Sen ów miał oznaczać, że dziecko, 
które się z niej narodzi, będzie wielkim człowiekiem, 
dzięki któremu ogień Bożej miłości zapłonie na ziemi. 
Według innej legendy Joanna z Aza słynęła z troski  

o biednych, których hojnie obdarowywała jałmużną. Pewnego razu oddała im beczułkę do-
skonałego wina, którą jej mąż składował w piwnicy. Jeszcze tego samego dnia Feliks Gu-
zman wrócił do domu z towarzyszami i poprosił o wino z piwnicy na ucztę. Wiedząc, że  
w piwnicy nie została już ani kropla wina, Joanna sama zeszła na dół spełnić prośbę męża. 
Tam padła na kolana i modliła się do Boga: "Panie Jezu, nawet jeśli nie jestem godna, abyś 
wysłuchał mnie ze względu na moje zasługi, wysłuchaj mnie ze względu na służbę mojego 
syna, który jest Twoim kapłanem". I tak też się stało. Mężowi Joanny i jego towarzyszom nie 
zabrakło tej nocy wina. Joanna zmarła w opinii świętości w Caleruega w Hiszpanii około ro-
ku 1200. Lokalny kult jej osoby rozpowszechnił się szybko po jej śmierci. Beatyfikował ją 
Leon XII 1 października 1828 roku. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo bł. Joanny pro-
simy Cię o świętych rodziców, którzy będą prowadzić swoje dzieci zawsze do Ciebie. 
Zamyśl się… 
„Jakby cierpienie uczyło, 
to Polska byłaby jednym 
z najmędrszych krajów 
świata.”      

/Maria Dąbrowska/ 

Uśmiech… 
Proboszcz ruga kościelnego: - Wyznaczył pan ślub i pogrzeb na 
tę samą godzinę! Musimy teraz przesunąć albo jedno, albo dru-
gie! Kościelny drapie się za uchem i oświadcza z szelmowskim 
błyskiem w oku: - Przesuńmy pogrzeb. Zmarły już się nie rozmy-
śli. 

Coś dla ducha… 
„O świętym Antonim i szewcu” 

Opowiadają, że święty Antoni Pustelnik – prowadzący bardzo świątobliwe życie – usłyszał 
kiedyś wewnętrzny głos: „Antoni, ty nie jesteś jeszcze tak doskonały, jak pewien szewc  
w Aleksandrii”. Pustelnik wybrał się zaraz do Aleksandrii, aby odszukać owego szewca  
i dowiedzieć się, na czym polega tajemnica jego świętości. Szewc przyznał się od razu: - 
Nie robię nic nadzwyczajnego. Moje życie jest zupełnie zwyczajne i szare. Jestem biednym 
szewcem. Gdy rano wstaję, modlę się za całe miasto, w którym mieszkam, a szczególnie za 
moich sąsiadów i przyjaciół. Potem zasiadam do pracy i pracuję rzetelnie przez cały dzień. 
Unikam fałszu, staram się dotrzymywać słowa. Chcę żyć uczciwie i szczerze służyć Bogu. 
Oto całe moje życie!                                                                          /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


