
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 10.07 Dzień Powszedni  
1800 + Józefa Woźniaka zam. syn z rodziną   
1830 + Stefana Gorzałę, Andrzeja, Mariana, Czesława, Stefanię Kubickich, Irenę, Kazimie-
rza, Czesława Chłopek 
Wtorek 11.07 Św. Benedykta, opata, patrona Europy (święto)  
1800 O zdrowie i Boże bł. dla Jakuba i Darii z racji urodzin  
1830 + Henryka, Władysława, Marię, Helenę Nowaków i Łukasza Stachurę zam. żona z 
dziećmi  
Środa 12.07 Św. Brunona z Kwerfurtu - Relikwie św. Zelii i Ludwika 
1800 1) + Anielę, Jana, Józefę, Cecylię, Irenę, Władysława Kubickich z int. rodziny 
2) zbiorowa: a) W 20 r. ślubu Anny i Roberta Mojeckich zam. rodzice, b) + Władysława 
Tetelewskiego (1 r. śm.), Franciszka i Anielę Baranów, c) + Władysława (r. śm.), Marię, 
Helenę, Henryka Nowaków, Łukasza Stachurę, d) W 1 r. ur. Mateusza Znój, 3 r. ur. Emilii 
i 5 r. ślubu Łukasza i Eweliny, e) + Jana, Helenę i zm. z rodz. Brzozów, f) O łaskę zdrowia 
dla męża prosi żona z dziećmi  
Czwartek 13.07 Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta (wsp. obow.) 
1800 + Irenę (7 r. śm.), Mieczysława, Jerzego Gruszczyńskich zam. rodzina  
1830 + Józefa Pyczka zam. córka Agnieszka z rodziną  
2000 + Piotra, Stefanię Metryków, Anielę i Tadeusza Wotlińskich  
Piątek 14.07 Dzień Powszedni  
1800 + Mariana, ks. Edwarda, Józefę, Stefana Nowaków, Teresę Lach, zm. z rodz. Stęp-
niów, Białowąsów, Chabasińskich, Matuszczyków, z int. Ireny Nowak   
1830 + ks. Henryka Gajka i zm. z rodz.  
Sobota 15.07 Św. Bonawentury, biskupa i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
1800 + Anielę (r. śm.), Władysława, Metryków i zm. w czyśćcu cierpiących zam. syn  
1830 + Eugenię i Eugeniusza Jakubczyków, Waldemara Pardelę zam. rodzinę    
Niedziela  16.07 XV Niedziela Zwykła 
800 Msza Święta za parafię  
1000  1) + Mariannę (r. śm.) Stanisława Tkaczów z int. syna Jana z rodz.  
1200 1) W int. ks. arcybiskupa Tadeusza z ofiar pielgrzymów uczestniczących w ingresie 
        2) + Jana Ziopaję (r. śm.)  
        3) Jubileusz 50 r. sakr. małżeństwa Haliny i Jerzego Krzyszkowskich  
1600 + Stefanię, Wincentego Kruków  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 

nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Za 9, 9-10  
                Rz 8, 9. 11-13 
Ewangelia: Mt 11, 25-30 
«W owym czasie Jezus 
przemówił tymi słowami: 
«Wysławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, że 
zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi,  
a objawiłeś je prostacz-
kom. Tak, Ojcze, gdyż ta-
kie było Twoje upodoba-
nie. Wszystko przekazał 
Mi Ojciec mój. Nikt też nie 
zna Syna, tylko Ojciec, 
ani Ojca nikt nie zna, tyl-
ko Syn i ten, komu Syn 
zechce objawić. Przyjdź-
cie do Mnie wszyscy, któ-

rzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo 
i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».». 
Kazanie espresso… 
„Na podstawie badań epidemiologów stwierdzono, że osoby głęboko religijne żyją dłużej,  
a wiara w Boga ma działanie terapeutyczne, co rozpętało dyskusje o roli duchowości w me-
dycynie. 
Jezus naucza, iż przestrzeganie przykazań i życie zgodne z Ewangelią tylko wydaje się 
przykrym obciążeniem. W konsekwencji wprowadza w życie harmonię, spełnienie i pokój. 
W filmie >>Wojna i pokój<< Andrzej Bołkoński wyznaje po śmierci żony: >>Znam tylko dwa 
prawdziwe nieszczęścia: wyrzuty sumienia i choroby. A szczęście jest brakiem tych dwóch 
nieszczęść.<<.”                                                                                                  /ks. E. Burzyk/ 
 

Błogosławiona Małgorzato Łucjo, 
któraś czyniła wszystko dla Jezusa 

przez Bolejące Serce Matki 
wstawiaj się za nami! 

 
 
 

Extra… 
× 11.07 -  Światowy Dzień Ludności 
 



A w parafii… 
▪ Dziś do naszej świątyni wprowadzane są relikwie bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk. Na tę 
uroczystość do Brzezin przybyły Siostry ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Se-
rafitki), które założyła błogosławiona Małgorzata. Niech nowa patronka wyprasza dla nas 
wszystkich potrzebne łaski. 
▪ Pani Anna Pragnąca wypełniając wolę swego brata ks. Jana Pragnącego, zapisaną w te-
stamencie przekazała na Kościół w Brzezinach 1000 euro. Zgodnie z testamentem ofiaro-
wała także 500 euro księdzu biskupowi, który postanowił przekazać te pieniądze dla naszej 
parafii, w której śp. ks. Jan Pragnący pracował ostatnio. Niech Miłosierny Bóg wynagrodzi 
za wszelkie dobro! 
▪ Za tydzień w niedzielę o godz. 12.00 w naszym kościele będziemy przeżywać mszę św. 
prymicyjną ks. abp Tadeusza Wojdy. Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość. Z tej okazji 
po każdej mszy świętej przy budynku gospodarczym, każde dziecko będzie mogło poczę-
stować się bezpłatnie lodami. Niech ten dzień będzie prawdziwym świętem radości i dzięk-
czynienia Panu Bogu za dar księdza arcybiskupa z naszej parafii. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży Góra zaprasza w czwartek 13 lipca o g. 18.00 do Świetlicy 
Wiejskiej (taras) na Herbatę z aureolą. 
▪ W tym tygodniu w środę 12 lipca przypada wspomnienie św. Zelii i Ludwika Martin, zapra-
szamy na mszę świętą z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ W środę o 18.00 zapraszamy na Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,  
a w czwartek o 20.00 na Nabożeństwo Fatkimskie. 
▪ W niedzielę 23 lipca odbędzie się 8. Bieg o Laur Brzezin. Zachęcamy do wzięcia w nim 
udziału oraz uczestnictwa w festynie przy świetlicy. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA w rok po Światowych Dniach Młodzieży pragnie przygo-
tować spotkanie wolontariuszy i rodzin goszczących pielgrzymów. Planowany termin to 26 
lipca. Szczegóły zostaną podane za tydzień. 

Tu es Petrus... 
218. Klemens VII (19.XI.1523-25.IX.1534) Giulia de Medici, ur. w 1478 we Florencji, był 
podkanclerzem swego kuzyna, papieża Leona X. Na pierwszym konsystorzu po wyborze 
wymienił jako najpilniejsze zadania: rozstrzygnięcie spraw spornych z Lutrem, pokój między 
chrześcijańskimi władcami i usunięcie zagrożenia ze strony Turków. Klemens sprzeciwiał 
zwołaniu soboru powszechnego w obawie że na nowo odżyje koncyliaryzm. Aby zapobiec 
niebezpieczeństwu tureckiemu, zabiegał o zawarcie przymierza między europejskimi wład-
cami jednak bez rezultatu. W ten sposób doszło do wielkiej ekspansji Turków na Węgrzech. 
Tymczasem wojska cesarskie pociągnęły na Rzym, gdzie spodziewano się wielkiego łupu. 6 
maja 1527 dotarły do Rzymu i tam pozbawione dowództwa wojsko rozpoczęło plądrowa-
nie(Sacco di Roma). Papież został wzięty do niewoli i uwolniony dopiero po przyrzeczeniu 
poważnych ustępstw i sum pieniężnych. Dopiero w 1529 doszło do zawarcia pokoju między 
papieżem i cesarzem, kiedy Karol V, 26 lutego 1530, został koronowany przez papieża na 
cesarza. 

Z życia Kościoła…  
W katedrze lwowskiej sakrę biskupią przyjął 21 czerwca 2017 franciszkanin o. Edwarda 
Kawa będzie drugim biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej. Został tym samym 
najmłodszym biskupem na świecie. 

Znalezione… 
Instytut Orgo Iuris opublikował raport z którego wynika, że po dwóch tysiącach nie wiele się 
zmieniło chrześcijanie nadal są prześladowani. W 2015 roku z powodu wiary w Jezusa zo-
stało zamordowanych 105.000 wiernych. Wspólnoty Chrześcijan są prześladowane w 128 
państwach świata. Boże Ty powiedziałeś, że będą nas prześladować tak jak Ciebie, Więc 
wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Boży człowiek… - św. Jazon i Sozypater (12 lipca) 
O Jazonie czytamy w Dzie-
jach Apostolskich (Dz 17, 5-
9): przyjął u siebie św. Pawła 
w czasie, gdy Apostoł prze-
bywał w Tesalonice. Potem, 
gdy wzburzeni Żydzi chcieli 
Pawła i jego towarzysza Sy-
lasa postawić przed sądem 
lub zlinczować, Jazon wsta-
wił się za nimi u władz miej-
skich i zadeklarował swą po-
rękę. Jazona utożsamia się 
na ogół z adresatem po-
zdrowień zamieszczonych 
pod koniec apostolskiego 
posłania do chrześcijan 

Rzymu (por. Rz 16, 21). W jednym zwrocie Jazon jest tam wymieniony z Sozypatrem. 
Wczesna tradycja łączyła ich ze sobą i dopatrywała się w nich krewnych Pawła. Tak jak on, 
obydwaj mieli pochodzić z Tarsu. Sozypatra utożsamiano też na ogół z mężem wspomnia-
nym w Dz 21, 4, który towarzyszył Apostołowi w drodze z Efezu poprzez Macedonię do Tro-
ady. Późniejsza legenda bizantyńska dopatrzyła się ponadto w obydwóch - uczniów Pań-
skich. Jazona uczyniła następnie biskupem Tarsu, a Sozypatra osadziła na stolicy biskupiej 
w Iconium. Jako tacy razem wybrali się rzekomo na wyspę Korfu. Zostali tam uwięzieni; 
przetrzymywano ich razem z pospolitymi łotrzykami, którzy pod ich wpływem nawrócili się,  
a potem odważnie poszli na śmierć męczeńską. Biskupi natomiast doznali jeszcze wielu 
przedziwnych przygód i dopiero potem dostąpili śmierci męczeńskiej. Modlitwa. Boże przez 
wstawiennictwo świętych Jazona i Sozypatera ucz nas jak kroczyć Twoimi drogami bez 
względu na przeciwności. Amen. 

Czy wiesz, że… 
Do największej powojennej zmiany granicy państwa polskiego doszło w 1951 roku. Komuni-
styczne władze PRL przekazały Związkowi Sowieckiemu obszar o powierzchni zbliżony do 
ówczesnej Warszawy, położony na Lubelszczyźnie, tzw. Sokalszczyznę. Prawdopodobnym 
motywem była obecność tam złóż węgla kamiennego. W zamian wspaniałomyślny Kraj Rad 
ofiarował Polsce rejon Ustrzyk o ubogich glebach i wyeksploatowanych złożach ropy. 

Zamyśl się… 
„Bo nas sam Pan uczył temu: 
chcesz - li sam brać, daj drugiemu.”  
                                     /Mikołaj Rej/ 

Uśmiech 
– Proszę księdza, czy jak w każdą niedzielę dam na 
tacę 40 zł, to czy pójdę do nieba? 
– Zawsze warto spróbować… 

Coś dla ducha… 
„Zawsze czekam” 

„Nie czuj się winny, jeśli nie poświęcasz Mi każdej chwili. Ja nigdy nie odchodzę. Tęsknię za 
tobą i lubię, gdy jesteś blisko. Jeżeli pozwolisz sobie na poczucie winy z powodu niespę-
dzania czasu ze Mną, faktycznie będzie to oddalało nasze spotkanie. Jesteś Mój i naprawdę 
nic nie może nas rozdzielić. Nawet jeśli ci się wydaje, że jestem daleko, jesteś w błędzie. 
Jestem dokładnie tu z tobą. Pragnę, abyś całkowicie Mi się oddał, właśnie tak jak Ja jestem 
całkowicie twój. Chcę więcej niż nasz cichy wspólny czas. Jestem spokojem, krzykiem  
i wszystkim pomiędzy nimi. Bez względu na to, gdzie jesteś, otwórz swój umysł i serce na 
Mnie, a będę tam z tobą. Nie pozwól, aby coś oddaliło cię ode Mnie.”          /Andy Cloninger/ 

 


