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Poniedziałek 11.07 Św. Benedykta, opata, patrona Europy (święto) 
1800 + Bolesława, Annę i Franciszka Kowalskich z int. Kowalskiej  
1830 W int. Magdaleny i Jarosława Sylwar w 10 r. ślubu o zdrowie i Boże bł. zam. rodzice 
i rodzeństwo   
Wtorek 12.07 Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika (wsp. ob-
owiązkowe) 
1800 + Jana, Ziopaję (4 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1830 + Sabinę Wnuk zam. dyrekcja i grono pedagogiczne, pracowników, uczniów oraz ro-
dziców ZS im. Jana Pawła II  
Środa 13.07 Św. Pustelników Andrzeja Świeradza i Benedykta (wsp. obowiązkowe)   
1800 + Irenę (6 r. śm.), Mieczysława i Jerzego Gruszczyńskich zam. dzieci  
2000  + Józefa Woźniaka z int. żony Jadwigi  
Czwartek 14.07 Dzień Powszedni  
1800 + Józefa Pyczka zam. córka z rodziną   
1830  W 18 r. ur. Beaty Rutkiewicz od rodziców  
Piątek 15.07 Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)   
700 + Henryka Nowaka zam. rodzina 
1800 + Anielę i Władysława Metryków  
1900 W 18 r. ur. Dawida Osmana 
Sobota 16.07 NMP z Góry Karmel (wsp. obowiązkowe)  
1800  + Karola i Sebastiana Tetelewskich zam. chrzestni z rodzinami  
1830 + Mariana Piotrowskiego i Ryszarda Barana  
Niedziela  17.07 XVI Niedziela Zwykła 
800 + Henryka Materka  
1000 + Edwarda, Marię, Władysława Machulskich i zm. z rodziny Materków i Machulskich  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Stanisława Tkacza (r. śm.) i Janinę Tkacz  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Pwt 30, 10-14 / Kol 1, 15-20 
Ewangelia: Łk 10, 25-37 
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa 
na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: 
«Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: 
«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym 
swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie same-
go».  Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. 
To czyń, a będziesz żył».  Lecz on, chcąc się uspra-
wiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» 
Jezus, nawiązując do tego, rzekł:  «Pewien człowiek 
schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbój-
ców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu 
zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przy-
padkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zoba-

czył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.  
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go 
zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je 
oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował 
go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim sta-
ranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.  Któryż z tych 
trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»  
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».  
Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie». 
Kazanie espresso… 
„O. Wojciech Ziółek wyznaje, że nie nawróciły go duchowe rozważania czy pogłębio-
na refleksja, ale trzy słowa: >>Pewien zaś Samarytanin<<. Było w nich >>coś<<, co 
rozdarło jego serce. 
Zestawienie bohaterów dzisiejszej Ewangelii może być wstrząsające. Pobitemu czło-
wiekowi nie pomagają tak zwani ludzie pobożni, ale Samarytanin - uważany przez 
Żydów za wroga.  
Raniero Cantalamessa, komentując ten fakt, mówi, że kategoria bliźniego jest uni-
wersalna, a nie szczegółowa; ma na względzie człowieka, nie zaś krąg rodzinny, et-
niczny lub religijny.”                                                                              /ks. E. Burzyk/ 

Szkaplerz to płaszcz Maryi 
 
 
 
 
 
 
 

Modlitwa… 
Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz 
swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane 
Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od 
grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
Extra… 
× 11.07 -  Światowy Dzień Ludności 
 



 

A w parafii… 
▪ Zapraszamy serdecznie na kolejne nabożeństwo fatimskie w środę 13 lipca o godz. 20.00. 
▪ W piątek zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzi Bożego. 
▪ 16 lipca wspomnienie NMP z Góry Karmel, odpust w Piotrkowicach. Dzień wcześniej od-
będzie się czuwanie w kościele piotrkowickim od godz. 20.00. Zapraszamy! 
▪ Gorąco prosimy o pomoc w uporządkowaniu placu przykościelnego. Pragniemy dobrze się 
przygotować na przyjęcie pielgrzymów zagranicznych w ramach ŚDM. Zapraszamy na 
godz. 8.00 w sobotę 16 lipca. 
▪ W niedzielę 24 lipca 2016 r. na mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się wprowadzenie reli-
kwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nowenna przed tą uroczystością rozpoczynamy 15 lipca. 
▪ Za tydzień w niedzielę po każdej mszy św. odbędzie się poświęcenie pojazdów na parkin-
gu przy kościele. Tego dnia będzie można wesprzeć polskich misjonarzy. MIVA Polska po 
raz kolejny zaprasza wszystkich kierowców, członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do 
udziału w Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla mi-
sjonarzy. W Roku Miłosierdzia jest to także uczynek miłosierdzia wobec tych, którzy czynią 
miłosierdzie na misjach z pomocą pojazdów. 
▪ Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii są już na ostatnim etapie.  
W przyszłą niedzielę będzie możliwość zakupu elementów do dekoracji domów na czas 
ŚDM i wizyty papieskiej w Polsce.  
▪ Parafianie stają na wysokości zadania w przygotowaniach do ŚDM. Na spotkaniu organi-
zacyjnym dla rodzin, które odbyło się w poniedziałek 4 lipca stawili się wszyscy zdeklarowa-
ni. Dziękujemy także przedsiębiorcom, którzy już wsparli nas finansowo lub zadeklarowali 
pomoc usługową: Irena Malicka Z.H.U. MEGABUD, Marian Szałas Auto Complex, Jarosław 
Czapski Pracownia Architektoniczna JCARCH, Grzegorz Zegadło DAWKAR, Jan Brzoza 
Usługi Transportowo-Sprzętowe, Paweł Machulski Zielony Punkt, Firma BTS, Robert Mły-
narczyk Usługi Transportowe i Autohandel. Bóg zapłać za hojność. Zachęcamy innych do 
zaangażowania się w organizację ŚDM w Parafii Brzeziny, a każdego prosimy o modlitwę  
w intencji tego dzieła. 

Nowenna do bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłanie według Serca Bożego i męczenniku za naród 
polski, wsłuchani w Twoje słowa, zanosimy przed Tron Boga modlitwę przez Twe wstawien-
nictwo. Prosimy, aby serca wszystkich Polaków były przepełnione mocą Ducha Świętego, 
odwagą i męstwem w wyznawaniu naszej wiary. Niech zawsze zwycięża dobro nad złem, 
prawda nad kłamstwem, sprawiedliwość nad niesprawiedliwością. Obyśmy dążyli do praw-
dziwej wolności w nas samych, w naszych rodzinach, w środowiskach, miejscach pracy  
i w całym naszym narodzie. 
Prosimy o nadzieję, która przetrwa wszelkie trudności, o ducha solidarności ludzkich serc  
i o radość, która jest skuteczną bronią przeciwko nieprzyjacielowi naszego zbawienia. Niech 
życia każdego wierzącego będzie oparte na Chrystusie i Jego Ewangelii. Naród polski, 
zjednoczony z Jezusem i Jego nauką, niechaj zaw-
sze będzie wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Ha-
sło „Bóg i Ojczyzna” oby zawsze było nierozdzielnym 
elementem dziejów naszego narodu. 
I na koniec błagamy Twoimi słowami: „oby godzina 
prawdy jak najszybciej wróciła na wielkiej tarczy, bo-
haterskiej tarczy naszego narodu, by prawda odnio-
sła ostateczny triumf w naszej Ojczyźnie. Amen. 
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko – módl się za nami. 
Kapłanie według Serca Bożego – módl się za nami. 
Męczenniku za naród polski – módl się za nami. 

 

 

Boży człowiek… - bł. Angelina Marsciano (14 lipca) 
Angelina urodziła się w 1377 roku na zamku Monte-
giove koło Orvieto, we Włoszech. Wyszła za mąż za 
księcia Civitella z przymusu, ale było to białe mał-
żeństwo, bo mając 15 lat złożyła śluby czystości,  
a mąż - jako gorliwy katolik - uszanował jej wolę. Gdy 
po dwóch latach owdowiała, rozdała swój majątek 
ubogim i wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka  
z Asyżu, gromadząc wokół siebie grono dziewcząt, 
które tak jak ona chciały dążyć do doskonałości.  
W 1395 r. jako pątniczka udała się do grobów świę-
tych Franciszka i Klary. Angelina posiadała szcze-
gólny dar budzenia w innych miłości do dziewictwa. 
Za jej przykładem wiele młodych kobiet - i to czasem 
z najznakomitszych szlacheckich rodów - opuściło 
swoje rodziny i poszło do zakonów lub dołączyło do 
niej. Siostry osiadły w Foligno i tam złożyły śluby za-
konne. W ten sposób powstał pierwszy zakon tercja-
rek franciszkanek regularnych. W roku 1430 papież 
Marcin V poddał wszystkie klasztory tercjarek fran-
ciszkanek regularnych pod władzę jednej przełożonej 
- Angeliny. Była ona ksienią do śmierci. Życie Angeli-

ny pełne było aktywności i przeżyć mistycznych. Gdy poczuła, że śmierć się zbliża, wyraziła 
chęć odbycia spowiedzi generalnej. Po otrzymaniu ostatnich sakramentów pożegnała się  
z siostrami, przypomniała, by zawsze przestrzegały zasad i pobłogosławiła je. Zmarła po-
grążona w ekstazie, w klasztorze w Foligno 14 lipca 1435 roku. Modlitwa. Boże przez 
wstawiennictwo bł. Angeliny prosimy o czystość serca i wytrwałość w ślubach złożonych 
przed Twoim Obliczem. 
Tu es Petrus... 
193. Kalikst III, 1168-1178 Jan, opat Strumy, został wybrany 20 listopada 1168 przeciwko 
Aleksandrowi III. Kiedy w 1178 cesarz Fryderyk I Barbarossa odmówił jemu poparcia, Ka-
likst poddał się papieżowi Aleksandrowi III (29 sierpnia 1178). 
194. Innocenty III, 1170-1180  Lando z Sezzo, kazał się wybrać na papieża jako następca 
Wiktora IV i Kaliksta III. Wkrótce po wyborze, w styczniu 1180, dostał się w ręce Aleksandra 
III, który skazał go na dożywotnie uwięzienie w klasztorze. 
Zamyśl się… 
"Nie ma pokoju bez sprawiedli-
wości, nie ma sprawiedliwości 
bez przebaczenia" 
                       /Św. Jan Paweł II/ 

Uśmiech… 
- Nie wiesz przypadkiem, kto ze znajomych chciałby 
sprzedać samochód? - pyta Kowalski Nowaka. - Malino-
wscy będą chcieli. - A skąd wiesz? - Bo sam im go sprze-
dałem w zeszłym tygodniu... 

Coś dla ducha… 
„O spowiedzi 

Małe, dwu- lub trzyletnie dziecko jest bardzo ruchliwe. U siebie w domu i zawsze, kiedy pój-
dzie z rodzicami do innych. Kiedy dziecko odwiedza dziadków- biega po całym mieszkaniu, 
zagląda w każdy kąt, zapali lampę nocną, pociągnie firankę, wdrapuje się na najwyższe 
krzesło, skacze i rozrabia. Ale może się zdarzyć, że dziecko stłucze wazon z kwiatami. Naj-
pierw wpada w płacz- to normalna reakcja. Wie, że zrobiło coś niedobrego. Jest świadome, 
że mama może pogrozić palcem albo tata dać lekkiego klapsa. Ale mimo to, natychmiast 
biegnie do swoich rodziców, wdrapuje się na kolana, pokazuje stłuczony wazon i płacze. 
Spowiedź jest wydarzeniem, kiedy - świadomi swoich przewinień- idziemy do Ojca, oczeku-
jemy przebaczenia i otarcia łez.                                                                                /adonai.pl/ 

 


