
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 04.07 Dzień Powszedni  
1800 + Władysława Tetelewskiego (r. śm.) Anielę i Franciszka Baranów  
1830 + Stefanię, Wincentego Kruków, Józefa i Zofię Piątek   
Wtorek 05.07 Dzień Powszedni  
700 + Stefanię i Stanisława, Henryka Kowalskiego zam. syn Tadeusz  
1800 W 25 r. ślubu Mirosława i Ewy Wójcik z int. córek  
1830 + Stanisławę Sołtys (r. śm.) i Stanisława Sołtysa, Annę, Stefana Głodek z int. rodziny    
Środa 06.07 Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.(wsp. obowiązkowe) 
1800 + Wincentego i Mariannę Kuta z int. syna  
1830 + Łukasza Stachurę (4 r. śm.)   
Czwartek 07.07 Dzień Powszedni  
1800  W 1 r. urodzin Jana Grzywny zam. chrzestny i dziadkowie  
1830 W 10 r. ślubu Piotra i Kingi i o Boże bł. dla Antosia i Tobiasza  
Piątek 08.07 Św. Jana z Dukli, prezbitera.(wsp. obowiązkowe)  
1800 W 5 r. ur. Anieli o Boże bł.  
1830 + Jana, Annę, Zofię Więckowskich, Józefę i Władysława Kasperków i ks. Teofila Ja-
rzębskiego 
Sobota 09.07 Dzień Powszedni  
1600  ślub Bentkowska Edyta i Adam Dejnaka 
1800 + Tomasza Kubickiego (5 r. śm.) z int. rodziców   
Niedziela  10.07 XV Niedziela Zwykła 
800 Msza Święta za parafię  
1000 + Mariannę (r. śm.), Jana (r. śm.) Zegadłów i zm. z rodziny  
1200 Chrzty  
1600 + Mariannę, Władysława Gruszczyńskich Annę i Anetę Bekier  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 66, 10-14c  
                    Ga 6, 14-18  
Ewangelia:  Łk 10, 1-12. 17-20 
Jezus wyznaczył jeszcze in-
nych, siedemdziesięciu dwóch 
uczniów i wysłał ich po dwóch 
przed sobą do każdego miasta i 
miejscowości, dokąd sam 
przyjść zamierzał. Powiedział 
też do nich: «Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało; 
proście więc Pana żniwa, żeby 
wyprawił robotników na swoje 
żniwo. Idźcie, oto was posyłam 
jak owce między wilki. Nie no-
ście z sobą trzosa ani torby, ani 
sandałów; i nikogo w drodze nie 
pozdrawiajcie. Gdy do jakiego 
domu wejdziecie, najpierw 
mówcie: „Pokój temu domowi”. 
Jeśli tam mieszka człowiek 
godny pokoju, wasz pokój spo-
cznie na nim; jeśli nie, powróci 
do was. W tym samym domu 
zostańcie, jedząc i pijąc, co ma-

ją; bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do ja-
kiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, któ-
rzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”». 
Kazanie espresso… 
„>> Filozof uczniom własnej nauki udziela, Apostoł tylko świadkiem jest nauczycie-
la<< - twierdził Adam Mickiewicz. 
Apostołowie mieli świadomość tego, że odnoszą ewangelizacyjne sukcesy jedynie 
dlatego, bo działają mocą Jezusa. 
Święta Sara kuszona przez szatana nie prosiła Boga, by ją uwolnił od pokusy; mówiła 
tylko: >>Boże, umocnij mnie!<<.”                                                          /ks. E. Burzyk/ 
 

Błogosławionego czasu wakacji! 
 
 
 
 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Bronisława 
Sobczyk i Eugeniusz Skarbek z Brzezin, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpo-
czywają w pokoju † 
 

Modlitwa… 
„Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i 
każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, 
ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata 
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.  
Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpią-
cym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smut-
nym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemienia-
jącym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się 
za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za 
nami. 



A w parafii… 
▪ Zapraszamy jutro 4 lipca na godz. 19.00 do Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach zdeklarowa-
ne osoby na spotkanie informacyjne dla rodzin, które gościć będą młodych pielgrzymów  
z zagranicy w ramach Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii. Spotkanie obowiązkowe. 
▪ Zapraszamy 8 lipca na msze święte z błogosławieństwem relikwiami św. Jana z Dukli. 
▪ Za tydzień w niedzielę po każdej mszy świętej będzie możliwość wymiany książek w Dzie-
le Bibliotecznym im bł. Sióstr Niepokalanek Ewy i Marty. Zachęcamy do czytania literatury 
religijnej. 
▪ W czwartek 30 czerwca odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego ŚDM w parafii 
Brzeziny. Wzięli w nim udział przedstawiciele OSP, KGW, rad sołeckich i organizacji z na-
szego terenu. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają to dzieło. Prosimy, aby pamiętać  
o ŚDM w swoich modlitwach. 
▪ Za tydzień niedziela gospodarcza 

ŚWIADECTWA o ŚDM 
* Światowe Dni Młodzieży, po moim doświadczeniu z Madrytu, to zdecydowanie jedne  
z najbardziej pozytywnie jednoczących wydarzeń, które jest nam dane doświadczyć w świe-
cie zbyt często jednoczącym się przez wojnę, klęski żywiołowe, czy tez wspaniałe, chociaż 
nieodzownie płytsze w znaczeniu wydarzenia sportowe lub muzyczne. W sierpniu 2011 ro-
ku, Madryt na tydzień stal się miastem, w którym można było zagadać do każdej obcej oso-
by; grupowe i głośne śpiewy w metrze były nie tylko przyjmowane za niewulgarne i normal-
ne, ale jak najbardziej wskazane; a modlitwa, rozmowy o Bogu i wierze zamiast czegoś spo-
łecznie wstydliwego zostały zamienione w rzecz najbardziej oczywistą, na którą wszyscy 
znajdują czas w ciągu dnia. Ta jedność, doświadczana w zmęczeniu pielgrzymką, radości, 
śpiewie, cichym rozważaniu, słuchaniu Słowa Bożego czy homilii Ojca Świętego, jest unika-
towym darem Światowych Dni Młodzieży. We mnie to wszystko odegrało dużą rolę, pomo-
gło otworzyć się bardziej na drugiego człowieka i przez to - na Chrystusa. (Marta) 
*  Światowy Dzień Młodzieży w którym uczestniczyłem miał miejsce w Częstochowie  
w 1991roku. Pomimo, że od tamtych dni mięło wiele czasu to pamiętam je dość dobrze. At-
mosfera spotkania młodych, wspólna modlitwa i możliwość wyznania wiary w Boga Ojca 
wraz z Przyjaciółmi z wielu krajów pozostała w moim sercu do dzisiaj. Spotkanie młodzieży 
w roku 1991 było dla nas –  młodych ludzi – którzy urodzili się w „tamtej epoce” komunizmu 
czymś szczególnym, wtedy doświadczyłem mocnego przeświadczenia że jestem częścią 
Kościoła który obejmuje cały świat. Na początku z niepewnością, lecz później z pełną mocą 
śpiewaliśmy słowa hymnu 6 ŚDM: „Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną”. Na-
sze kompleksy znikały podczas wspólnych spotkań modlitewnych, wspólnej zabawy, roz-
mów a nawet trudów wspólnego pomieszkiwania na prowizorycznym polu namiotowym zor-
ganizowanym na boisku sportowym jednego z klubów piłkarskich w 
Częstochowie. Ważna była radość spotkania, wyznanie wiary i fakt 
bycia dzieckiem naszego Ojca który jest w Niebie. Moc która popły-
nęła z tego spotkania pozostała we mnie na bardzo długo. Do dzisiaj 
mocniej bije serce słysząc hymn 6 ŚDM który przypomina mi, że po-
mimo mojego wieku mam Ojca w niebie do którego zawsze mogę 
wołać: „Abba ojcze”. Za to Chwała Panu! (Dariusz) 
Poznajemy łacinę… – „Ojcze nasz” 
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur no-
men tuum, adveniat regnum tuum, fiat volun-
tas tua sicut in caelo et in terra. Panem no-
strum quotidianum da nobis hodie; et dimitte 
nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris, et ne nos inducas in tenta-
tionem, sed libera nos a malo. Amen. 

Tajemnice różańcowe na lipiec 
ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, 
których tożsamość, a nawet egzystencja są 
zagrożone. 
ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce 
Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją 
misję kontynentalną głosił Ewangelię z od-
nowionym zapałem i entuzjazmem. 

 

 

Boży człowiek… - św. Firmin z Amiens (7 lipca) 
Już przed końcem VIII stulecia w Amiens czczono św. 
Firmina. Późna twórczość hagiograficzna uczyniła  
z niego bohatera długiej opowieści. Senator Firmus, 
który mieszkał w Pampelunie, spotkał kiedyś kapłana 
Honestusa i powiedział mu, że sam zostałby chrześci-
janinem, gdyby Saturnin z Tuluzy przybył do Pampelu-
ny. W siedem dni później Saturnin rzeczywiście przybył 
do miasta. W ciągu trzech dni ochrzcił tam czterdzieści 
tysięcy osób, a kierowanie nową społecznością chrze-
ścijańską powierzył Honestusowi. Honestut wychował 
między innymi syna senatora, Firmina, a gdy Firmin 
ukończył siedemnaście lat, wysłał go na przepowiada-
nie Ewangelii. W wieku 24 lat Firmina wysłano do Tulu-
zy, aby tam przyjął sakrę biskupią. Wyposażony w no-
wą godność, Firmin ruszył na północ. W Angers przez 
rok pomagał biskupowi Auksiliuszowi. W Beauvais zo-
stał aresztowany, ale nagła śmierć namiestnika cesar-

skiego sprawiła, że go uwolniono. Udał się wtedy do Amiens i ochrzcił tam trzy tysiące osób. 
Gdy do Amiens przybyli namiestnicy z Trewiru, stanął śmiało przed nimi i zwycięsko odpie-
rał ich argumenty. Wtrącili go wtedy do więzienia i potajemnie ścięli. Działo się to ok. 303 r. 
Ciało Firmina odnaleziono po wielu latach dzięki cudowi. Wspomnienie św. Firmina obcho-
dzono 25 września; w Hiszpanii (zwłaszcza w Pampelunie) obchodzi się je 7 lipca. W dniach 
6-14 lipca pampeluńczycy świętują tzw. "Sanfermines", które obecnie zatraciło religijny cha-
rakter i stało się świętem świeckim. Firmin jest czczony jako patron Amiens i Pampeluny, 
francuskiego regionu Pikardia, a także dzieci, bednarzy, handlarzy winem i piekarzy. Jest 
orędownikiem przeciw gorączce, skurczom, chorobom reumatycznym i obrzękom oraz 
przeciw suszy. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo św. Firmina obdarzaj nas łaską zdro-
wia. Amen 
Tu es Petrus... 
172. Paschalis, 1164-1168 Guidon z Cremy, wybrany papieżem przy poparciu Fryderyka I 
Barbarossy. Chociaż znalazł tylko nielicznych zwolenników zarówno pośród dawniejszych 
sprzymierzeńców Wiktora IV, jak i pośród niemieckich biskupów, to jednak cieszył się po-
parciem cesarza, który po raz drugi ukoronowany został na cesarza. Paschalis, który pod 
wpływem Barbarossy otworzył w roku 1165 proces kanonizacyjny Karola Wielkiego, zmarł 
30 września 1168. 
Zamyśl się… 
„Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, 
nawet z takich, które stoją plecami do Niego.”                   

/kard. Stefan Wyszyński/  

Uśmiech… 
Mama do Jasia: - Jasiu, zmień rybkom wo-
dę. - Mamusiu, ale one jeszcze tej nie wypi-
ły... 

Coś dla ducha… 
„O różnych zwyczajach” 

Spotkało się raz dwóch zakonników z różnych zakonów. Po chwili zaczęli opowiadać o zwy-
czajach panujących w ich wspólnotach. - W piątek rozdajemy jałmużnę według uważania, 
całą noc z piątku na sobotę czuwamy, a w niedzielę przed Mszą św. zmawiamy cały psał-
terz, wszystkie psalmy, od pierwszego do sto pięćdziesiątego - rozwodził się nie bez dumy 
pierwszy. - My - odparł drugi - czuwamy przez wszystkie noce, jak długo starcza nam sił; da-
jemy jałmużnę zawsze, kiedy spotykamy biedaka i mamy pieniądze;  a psalmów nad którymi 
Dawid ślęczał w pocie czoła siedemdziesiąt lat, nie odmawiamy po kolei, lecz zgodnie z po-
rządkiem liturgicznym i potrzebą chwili.                                            /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


