
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 25.07 Św. Jakuba, Apostoła (święto)  
1800 1) + Krzysztofa Taracha, Florentynę, Witalisa, Teresę Tarach  
2) + Władysława Zychowicza od uczestników pogrzebu 
1830 + Stefana, Janinę, Józefa Gubałów, Edwarda Śmietanę, Marcina Sołtysa, Łukasza Sta-
churę zam. Alina z mężem 
Wtorek 26.07 Św. Joachima i Anny, rodziców NMP (wsp. obowiązkowe) 
1800 + Annę, Anntoniego, Henryka Wierzbickich, Mariannę, Andrzeja Czarneckich, Lu-
cjana Frankowicza, Edwarda, Władysława, Reginę Kasperków z int. rodziny  
1830 + Annę, Henryka, Baryckich, Agnieszkę, Stanisława, Jana Węgrzynów, Mariannę, Jó-
zefa Rabiejów, Władysławę, Mariana Tulów   
Środa 27.07 Dzień Powszedni   
700 + Władysława, Feliksę Mazur  
1800 + Genowefę Baran  
1830  + Mariannę, Jana Tkaczów, Krystynę Kutę  
Czwartek 28.07 Św. Charbela Makhluf, prezbitera (wsp. dowolne)  
1800  + Leszka Kurtka, Genowefę, Bogusława, Stanisława, Piotra Zawadzkich  
1830 + Jana, Annę, Mariana, Jarosława, Mariannę Brzoza i Antoninę Malicką  
Piątek 29.07 Św. Marty (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Stefana (39 r. śm.) i zm. z rodziny Barańskich  
1830 + Stefana (r. śm.), Jana, Mariannę Domagałów  
Sobota 30.07 Św. Piotra Chryzostoma, biskupa i dr Kościoła (wsp. dowolne) 
1800  + Genowefę (4 r. śm.),, Tadeusza Januszek zam. syn Wiesław 
1830 + Tomasza Kubickiego, Edwarda Władyszewskiego, Mariana Piotrowskiego zm. z 
rodz. Szczukiewiczów, Szyprów i Radomskich  
Niedziela  31.07 XVIII Niedziela Zwykła 
800 + Stanisława Kochana (9 r. śm.) z int. rodziny  
1000 + Henryka i Janinę Kurdek zam. syn z rodziną  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Stanisława Szyszkę, Sabinę, Piotra, Marców zam. siostra  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 18, 20-32 /  Kol 2, 12-14  
Ewangelia: Łk 11, 1-13 
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na 
modlitwie i skończył ją, rzekł jeden  
z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas 
się modlić, jak i Jan nauczył swoich 
uczniów».  A On rzekł do nich: «Kiedy się 
modlicie, mówcie:  Ojcze, niech się święci 
Twoje imię; niech przyjdzie Twoje króle-
stwo. Naszego chleba powszedniego da-
waj nam na każdy dzień, i przebacz nam 
nasze grzechy, bo i my przebaczamy 
każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, 
byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do 
nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pój-
dzie do niego o północy i powie mu: „Przy-
jacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój 
przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie 
mam, co mu podać”. Lecz tamten odpo-
wie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! 

Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. 
Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z 
powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a bę-
dzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto 
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców 
syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpio-
na? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bar-
dziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». 
Kazanie espresso… 
„O. Fabian Błaszkiewicz twierdzi, że >>każdy chce, żeby było tak, jak on chce<<. Mówimy: 
>>Bądź wola Twoja”, a w myślach: >>Bądź wola moja<< i dziwimy się, że tak się nie dzieje. 
Mogłoby się wydawać, iż Bóg nie przejmuje się zbytnio zanoszonymi do Niego modlitwami: 
prosimy - nie daje, szukamy - nie znajdujemy, kołaczemy - nikt nie otwiera. 
>>Bóg nie po to dotyka nas trudnościami, żeby nas upokorzyć, ale […] obudzić do lepszego 
życia. To jest paradoksalne, jak całe przesłanie Ewangelii<< - dodaje o. Błaszkiewicz.”  

/ks. E. Burzyk/ 

Błogosławieni miłosierni! 
 
 
 
 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Władysława 
Zychowicza z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 25.07 -  Dzień Bezpiecznego Kierowcy 
× 30.07 -  Międzynarodowy Dzień Przyjaźni 
 



 

A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii przeżywamy wpro-
wadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, którego dokona ks. bp Emmanuel z 
Francji. W tej uroczystej mszy świętej 
uczestniczyć będą również pielgrzymi z 
Kanady i Francji.  
▪ Już dziś, pierwszy raz, pragniemy po-
dziękować wszystkim, którzy przyjęli piel-
grzymów, pomogli zorganizować spotka-
nia, wspierali materialnie, finansowo, du-
chowo Światowe Dni Młodzieży. Bóg za-
płać! 
▪ Pragniemy podziękować kolejnym lokalnym przedsiębiorcom za wsparcie finansowe Świa-
towych Dni Młodzieży w Parafii Brzeziny: Usługi Dźwigowo-Sprzętowe Stefan Kaczor, Usłu-
gi Remontowo-Budowalne „Stańko” Katarzyna Stańko, M.Bruk Marek Sołtys, Elektroinstala-
cje Krzysztof Kuta. 
▪  W ubiegłą niedzielę ks. Tadeusz Wojda przywiózł z Rzymu do naszej parafii relikwie 
Krzyża Świętego. Dziękujemy mu za ten dar i za ufundowanie relikwiarza. 
▪ Zapraszamy jutro na mszę świętą na zakończenie ŚDM w Morawicy o godz. 10.00 
▪ Jutro do naszej parafii przybywają pielgrzymi z Litwy udający się na Światowe Dni Mło-
dzieży. Będziemy ich gościć obiadem ok. godz. 12.00. Zachęcamy do wspólnego odprowa-
dzenia ich do granicy parafii. 
▪ W czwartek wspomnienie św. Charbela Makhlouf. Zapraszamy na mszę z błogosławień-
stwem relikwiami. 

Dla naszych miłych Gości 
30 listopada 2008 został wydany 1-szy numer naszej gazetki. Czy ktoś mógł wtedy przy-
puszczać, że jubileusz 400 numeru będziemy obchodzić w dzień kiedy gościmy pielgrzy-
mów z Francji i Kanady na Światowe Dni Młodzieży? Cóż zostaje powiedzieć Bóg zapłać!  
A dla naszych miłych gości: 

Merci, Salutations, que Dieu vous bénisse!!! 
Thank you, Best Regards, God bless you!!! 

Dziękujemy, Pozdrawiamy, Niech Bóg wam błogosławi!!! 
Na 400 numer Redakcja z przymrużeniem oka 

Nasza gazetka od 8 lat ukazuje się w Brzezińskiej parafii dzięki charytatywnej pracy wielu 
osób. Dziękujemy państwu za uznanie dla naszych wysiłków bo tylko dzięki temu, że sięga-
cie po naszą gazetkę możemy tworzyć ją dalej. Idąc przykładem poprzednich jubileuszy 
krótko przedstawimy nasz skład ale tym razem z lekkim przymrużeniem oka: 
o. Jakub (Edward) Zawadzki – Ojciec założyciel gazetki który został ojcem (zakonnym) 
Damian Zegadło – Prezes (Honorowy redaktor naczelny) – nieustannie trzymający rękę na 
pulsie. Pilnuje by zamysł założycieli trwał dalej i prowadził wszystkich do radości wiary. 
Krzysztof Kubicki – (redaktor naczelny) wplecie co uzna za słuszne do gazetki, czasem 
nawet coś z sensem.  Mateusz Łabęcki (kolportaż) – spec od składania papieru, jedyny 
człowiek w redakcji który nigdy nie przegapił ustalonych tzw. „deadlinów” czyli terminów wy-
konania pracy w gazetce  Justyna Machulska (skarbnik)– jedyna kobieta w zespole (na 
stałe) i jakoś tak wyszło, że co tydzień zabiera nam wszystkie pieniądze pod swoją pieczę.  
Tomek Korban (redaktor)– wiele opowiadań komentarzy do ewangelii ciekawostek histo-
rycznych przeszło już przez jego ręce jak i relacji z wyjazdów parafialnych czyli redaktor  
w 100%.  Kamil Pawlusek – niczym Kopernik porusza do działania wszystko co zacznie 
zawodzić z naszego sprzętu. Taka redakcyjna złota rączka. A czasem sprzęt go zaskoczy  
i działa sam.  

 

 

Boży człowiek… - św. Olimpia (25 lipca) 
Olimpia urodziła się w 361 lub 368 r. w znakomitej rodzinie ce-
sarskich dostojników Konstantynopola. W 386 r. poślubiła byłe-
go prefekta miasta, Nebrydiusza. Jej ślub uczcił specjalnym 
utworem św. Grzegorz z Nazjanzu. Małżeństwo nie było szczę-
śliwe, Nebrydiusz zmarł po dwudziestu miesiącach. Cesarz 
Teodozjusz Wielki postanowił wówczas wydać młodą wdowę za 
jednego ze swych krewnych. Olimpia mimo wielokrotnego naci-
sku odmówiła. Zwróciła się całkowicie ku życiu ascetycznemu  
i pobożności. Ze swych bogatych zasobów hojnie rozdzielała 
jałmużny i łożyła na potrzeby kościołów. Patriarcha Nektariusz  
w uznaniu tych zasług mianował ją diakonisą, co wobec jej mło-
dego wieku było wówczas czymś wyjątkowym. Oddając się 
sprawom chrześcijańskiej dobroczynności, nie stroniła od zain-
teresowań intelektualnych. Rozczytana w Piśmie św., orientowa-
ła się w wielu zagadnieniach teologicznych. Jej to Grzegorz z 
Nyssy dedykował swój komentarz biblijny. Potem znalazła się w 
bliskim otoczeniu św. Jana Chryzostoma, którego przyjaźń 
szczególnie sobie ceniła. Do końca próbowała ratować go przed 
wygnaniem, gdy zaś ono nastąpiło, starała się za wszelką cenę 
łagodzić jego uciążliwość. Św. Jan skierował do niej siedemna-
ście listów, które szczęśliwie się zachowały. Ta wierność oku-
piona została niejedną przykrością, którą wycierpieć musiała ze 
strony panujących, którzy ostatecznie zmusili ją do opuszczenia 
stolicy. Przeniosła się wtedy do Cyzyku, a potem do Nikomedii. 
Tam zmarła 25 lipca 408 roku. Modlitwa. Boże przez wstawien-
nictwo św. Olimpii prosimy ucz nas iść Twoimi drogami. Amen 

Tu es Petrus... 
196.  Urban III (25.XI.1185-19/20.X.1187) Umberto Crivelli, arcybiskup Mediolanu. Z powo-
du trwających w Rzymie niepokojów podczas całego okresu swych rządów nigdy nie pojawił 
się w tym mieście. Zaliczał się do przeciwników Fryderyka I Barbarossy i czynił wszystko, 
aby wyprzeć Hohenstaufów z Italii. W efekcie Henryk VI najechał i podbił państwo kościelne. 
Również biskupi niemieccy opowiedzieli się po stronie cesarza. W tej sytuacji papież zmu-
szony był zabiegać o pokój, który też za pośrednictwem jego legatów został zawarty. Zanim 
jednak wiadomość ta dotarła do Urbana, zmarł on 20 października 1187 w Ferrarze. 
Zamyśl się… 
„Być radosnym, dobrze czynić i 
wróblom pozwolić ćwierkać - to 
najlepsza filozofia.”  
                        /Św. Jan Bosko/ 

Uśmiech… 
- Trzeba sobie radzić - powiedział ministrant, przewraca-
jąc przybrudzoną komeżkę na lewą stronę. Popatrzywszy 
jednak do zakrystyjnego lustra dodał zdegustowany: 
- Ciekawe, kto mnie w tym uprzedził? 

Coś dla ducha… 
„Druga połowa”  

„Mąż porzuca po kilku latach małżeństwa żonę. Pakuje walizki. Zabiera z szufladki stolika 
banknot o dużym nominale, mówiąc do żony, że jak rozmieni, to przyśle połowę na utrzy-
manie syna. Przy pożegnaniu bierze na kolana synka, który jednak dość zimno przyjmuje 
ostatnie pożegnanie. Schodzi z kolana ojca i podaje matce jakiś papierek. Ojciec machinal-
nie sięgnął do kieszeni i wyciągnął połowę banknotu. „Coś ty zrobił?” - „Nic. Tata powiedział, 
że połowę da mamusi. A tata już chciał wychodzić, więc żeby nie zapomniał dałem połowę 
tatusiowi, a połowę mamusi”. Małżeństwo to banknot, który traci swoją wartość gdy zostaje 
rozerwany na dwie części.”                                                            /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


