
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 17.07 Dzień Powszedni  
1800 + Edwarda, Mariannę, Władysława Machulskich i zm. z rodziny Machulskich i Ma-
terków  
1830 + Stefana i Damiana Szymkiewiczów zam. rodzina  
Wtorek 18.07 Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera (wsp. dowolne)  
1800 + Henryka Materka zam. żona   
1830 + Edwarda Wojtysia z int. syna  
Środa 19.07 Dzień Powszedni   
1800 + Marię, Stefana Kruków   
1830 + Władysława Zychowicza (1 r. śm.)  
Czwartek 20.07 Bł. Czesława, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Czesława Piotrowskiego  
1830 + Czesława Krzyszkowskiego z int. rodziny  
Piątek 21.07 Dzień Powszedni  
1800 + Cecylię, Henryka Kmiecików   
1900 W 10 r. ślubu Lucyny i Krzysztofa Kuta oraz o Boże bł. dla ich dzieci 
Sobota 22.07 Św. Marii Magdaleny (wsp. obowiązkowe)  
1800 w int. Czesława w 60 r. urodzin o zdrowie i Boże bł. zam. żona, dzieci i wnuki  
1830 + Władysława, Janinę Litwina, Józefa i Marcina Maj  
Niedziela  23.07 XVI Niedziela Zwykła 
800 + Adama Frankowicza z int. rodziców  
1000  O Boże bł. i opiekę MB dla Bogdana Kaczora z okazji 60 r. urodzin  
1200 Chrzty: Jakub Czyż 
1600 + Leokadię Machulską (r. śm.)  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 55, 10-11  
                   Rz 8, 18-23 
Ewangelia: Mt 13, 1-9 
«Owego dnia Jezus wy-
szedł z domu i usiadł nad 
jeziorem. Wnet zebrały 
się koło Niego tłumy tak 
wielkie, że wszedł do ło-
dzi i usiadł, a cały lud stał 
na brzegu. I mówił im wie-
le w przypowieściach tymi 
słowami: «Oto siewca wy-
szedł siać. A gdy siał, 
jedne ziarna padły na 
drogę, nadleciały ptaki  
i wydziobały je. Inne padły 
na grunt skalisty, gdzie 
niewiele miały ziemi;  
i wnet powschodziły, bo 
gleba nie była głęboka. 
Lecz gdy słońce wzeszło, 
przypaliły się i uschły, bo 
nie miały korzenia. Inne 

znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły 
na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne 
trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!»». 
Kazanie espresso… 
„Arcybiskup Józef Życiński zauważa, że statystyka nie przemawia na korzyść Ewangelii. Na 
przykład tylko jeden z dziesięciu uzdrowionych trędowatych wyraził wdzięczność, także je-
den spośród dwunastu uczniów przyszedł pod krzyż Jezusa - zaledwie 8,33 procent. 
Ziarno  Słowa Bożego pada na cztery różne rodzaje gleby: na drogę, na miejsca skaliste, 
między zagłuszające je wybujałe ciernie i wreszcie na ziemię żyzną. Tylko w tym ostatnim 
przypadku wydaje plon. Statystycznie efektywność wynosi więc 25 procent. 
Siostra Anna pracująca wśród prostytutek nie lubi pytania o to, ilu kobietom pomogła: 
>>Przede wszystkim trzeba mieć  w głowie szacunek i dystans, a jeśli zamiast tego są am-
bicje i pośpiech, bo trzeba coś zrobić, wykazać się - to jest pomyłka<<.          /ks. E. Burzyk/ 
 

Aby była głoszona Ewangelia 
 
 
 

Modlitwa… 
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, Krwi Chrystusowa, 
napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep 
mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić 
się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi 
przyjść do siebie, Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, Na wieki wieków. Amen. 
                                                                                          /Modlitwa św. Ignacego z Loyoli/ 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Andrzeja 
Krzysztofka pochodzącego z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczy-
wa w pokoju † 
 



A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii szczególnie dziękujemy Panu Bogu za dar święceń Księdza Arcybi-
skupa Tadeusza Wojdy. Msza Święta prymicyjna odprawiona będzie o godz. 12.00. Z  oka-
zji dzisiejszego święta, po każdej mszy świętej przy budynku gospodarczym, każde dziecko 
będzie może poczęstować się bezpłatnie lodami.  
▪ "Wszystko dla Jezusa przez Bolejące Serce Maryi" - to dewiza życia nowej patronki Parafii 
pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach. Podczas eucharystii o godz. 10.00 w niedzielę 9 
lipca 2017 roku do naszego kościoła zostały wprowadzone relikwie I stopnia Błogosławionej 
Małgorzaty Łucji Szewczyk, dziewicy. Dokonały tego cztery siostry z założonego przez nią 
Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej: s. Agata, s. Mateusza, s. Janina i s. Blanka. 
Ufundowany przez rodzinę z Brzezin relikwiarz wniosła do świątyni imienniczka patronki - 
dziewczynka o imieniu Łucja. Mszę świętą koncelebrowali ksiądz kanonik Józef Knap oraz 
rodak, cysters o. Jakub Zawadzki. Oprawę liturgii przygotowało Duszpasterstwo Młodzieży 
GÓRA. Życiorys błogosławionej na każdej mszy świętej przybliżyła s. Agata Warzocha z 
Oświęcimia. Tradycyjnie parafianie otrzymali pamiątkowy obrazek z patronką. Błogosławio-
na Małgorzata została wcześnie osierocona. Na swojej życiowej drodze spotkała bł. Honora-
ta Koźmińskiego. Służyła szczególnie chorym i opuszczonym. 
▪ W czwartek nasza młodzież spotkała się na kolejnej Herbacie z aureolą. Tym razem spo-
tkaniu patronowało, aż 11 osób – Siostry Męczenniczki z Nowogródka. Młodzi wspólnie za-
stanawiali się nad wartością wspólnoty. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA w rok po Światowych Dniach Młodzieży pragnie zapro-
sić wszystkich zaangażowanych w ŚDM w naszej parafii, szczególnie wolontariuszy i rodzi-
ny goszczące pielgrzymów na spotkanie z ogniskiem, które odbędzie się 26 lipca o godz. 
19.00 przy plebanii w Brzezinach. Zachęcamy, by przynieść ze sobą coś na wspólny stół. W 
programie przewidziane wspomnienia, pokaz zdjęć, wspólne śpiewy i tańce integracyjne, 
pieczenie kiełbaski (zapewniona przez organizatorów). 
▪ W niedzielę 23 lipca na pl. Ks. Augusta Żołątkowskiego odbędzie się Rodzinny Piknik 
Sportowy. Rozpoczęcie o godz. 15.00. W programie V Turniej Sołtysów o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Morawica, 8. Bieg o Laur Brzezin, Bieg Przedszkolaka, konkursy z na-
grodami itp. Zapraszamy serdecznie. 
▪ W piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

Znalezione… 
„Dopiero ostatnio odkryłem, jak niesamowitym człowiekiem był Jan XXIII. Pomimo wszyst-
kich wielkich urzędów, które obejmował, pozostał bardzo prostolinijnym człowiekiem. Nie 
zniszczyła go pycha, zawsze miał do siebie jakieś „ale”. Ujmuje mnie dystansem, jaki za-
chował do własnej osoby. Kilkakrotnie znalazł się w bardzo trudnych sytuacjach i umiał sta-
wić im czoła. Nawet papiestwo nie zawróciło mu w głowie, chociaż podówczas mogło tak 
być, bo papieże ubierali się wtedy jeszcze w pióra, zakładali koronę, byli noszeni w lektyce. 
To wreszcie człowiek, który z wielką miłością i mądrością wprowadził Kościół w okres refor-
my. Nie bał się wziąć swoje barki odpowiedzialności. Już w młodości prowadził Dziennik du-
szy, w którym był dla siebie bezlitosny, a równocześnie normalny. Urzekło mnie, jak w pew-
nym momencie zwrócił się do świeckiego pracownika kurii, który zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem klękał przed papieżem: „Umówmy się tak: jak tutaj przyjdziesz, to uklęknij przed 
Panem Jezusem i powiesz Mu dzień dobry i na koniec dnia też uklękniesz prze Panem Je-
zusem, nie przede mną, bo ja jestem tylko papieżem”. Miał zaufanie do Ducha Świętego  
i rozruszał skostniałych instytucjonalny Kościół. Kontynuując reformę liturgiczną rozpoczętą 
już za czasów sługi bożego Piusa XII.” 
                                       /fragm. Książki „życie na pełnej petardzie” ks. Jana Kaczkowskiego/  

Extra… 
× 18.07 - Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli 
× 20.07 -  Międzynarodowy Dzień Szachów  

Boży człowiek… - bł. Ludwika z Sabaudii (19 lipca) 
Ludwika urodziła się w święto Świętych Młodzianków, 28 grudnia 
1462 r. w Genewie, w Szwajcarii, w rodzinie książęcej, jako piąte  
z dziewięciorga dzieci bł. Amadeusza IX Sabaudzkiego i Jolanty Fran-
cuskiej, córki Karola VII, króla Francji. W młodości była głęboko odda-
na modlitwie, lubiła przebywać w samotności. Jako młoda dziewczyna 
pościła o chlebie i wodzie, a pod kosztownymi szatami nosiła włosie-
nicę. Za namową wuja w 1479 r. została żoną bogobojnego Hugona  
z Châlon i zamieszkała z nim na zamku w Nozeroy. Po jedenastu la-
tach Hugon zmarł, a 27-letnia Ludwika została sama, bo małżeństwo 
było bezdzietne. Została już wcześniej tercjarką franciszkańską,  
a w 1492 r. wstąpiła do klasztoru klarysek w Orbe. Wówczas swój ma-
jątek przekazała potrzebującym. W klasztorze pełniła proste obowiąz-
ki, m.in. gotowała, zmywała naczynia, sprzątała korytarze, opiekowała 
się chorymi siostrami. Oddawała się modlitwie i pokucie, chętnie też 
służyła radą wielu franciszkanom i umacniała ich słowem. Zmarła 24 

lipca 1503 r., mając 41 lat. Początkowo ciało jej pochowano obok męża w Nozeroy. Niestety 
w czasie reformacji zostało sprofanowane przez protestantów. Obecnie spoczywa w kaplicy 
pałacowej dynastii Sabaudów w Turynie, we Włoszech. Modlitwa. Boże przez wstawiennic-
two bł. Ludwiki daj nam podejmować obowiązki dnia codziennego z miłością i otwartością. 

Tu es Petrus... 
219. Paweł III (13.X.1534-10.XI.1549) Alessandro Farnese, ur. w 1468 w Rzymie, został 
wyniesiony do godności kardynalskiej (1493) przez Aleksandra VI. Święcenia kapłańskie 
przyjął dopiero w 1519. Od 1524 był kardynałem-biskupem Ostii i dziekanem kolegium kar-
dynalskiego. 13 października 1534 został wybrany na papieża, przyjmując imię Pawła III.  
W 1536 zwołał sobór najpierw do Mantui, w 1537 zaś do Vicenzy, lecz z powodów politycz-
nych nie doszedł on do skutku i rozpoczął się dopiero w 1542 w Trydencie. W celu zwalcza-
nia postępującego rozłamu religijnego zreorganizował (1542) inkwizycję, powołując central-
ny urząd rzymski z sześcioma kardynałami, który później nazwany został „Świętym Ofi-
cjum”, a którego zadaniem było dbanie o czystość wiary w całym Kościele. Kiedy 10 listopa-
da 1549 Paweł III umierał, przygotowany był grunt pod reformę Kościoła. 
 

Zamyśl się… 
„Modlitwa jest kluczem do przebaczenia, ale nie módl-
cie się ze smutkiem, nie zanudzajcie naszego Pana, 
On jest Bogiem radości. Módlcie się z uśmiechem.”  
                                                                     /Św. o. Pio/ 

Uśmiech 
Żona mówi do męża: Kochanie 
urwałam lusterko w samochodzie. 
- jak to się stało?! Policjant w pro-
tokole napisał ze dachowałam 

Coś dla ducha… 
„Jestem” 

Czy czujesz, że naprawdę zawalasz sprawy? Jestem Bogiem przebaczenia. Tylko zwróć się 
do Mnie, a otrzymasz je. Czy czujesz się tak, jakbyś nie mógł czegoś zrobić? Jestem Bo-
giem mocy. Zawsze zwróć się do Mnie, jeżeli jesteś zmęczony i przepełniony obowiązkami, 
a dam ci Moją siłę. Czy czujesz, jakbyś był zraniony i to nie daje ci spokoju? Ja jestem po-
kojem. Zwróć się do Mnie, a otrzymasz pokój, którego potrzebujesz. Czy czujesz, że coś 
straciłeś (młodość, nadzieję, niewinność)? Jestem Bogiem odnowy. Zwróć się do Mnie,  
a odnowię to, z czego świat cię okradł. Ze względu na to, kim jestem, możesz osiągnąć to, 
do czego Ja cię przeznaczyłem. Przez ofiarę Mojego Syna mogę być z tobą w każdym cier-
pieniu. Ze względu na zmartwychwstanie mogę dać siłę większą od wszystkich zmartwień, 
które próbują skraść twoją nadzieję. Jestem dla ciebie wszystkim. Bądź blisko Mnie. 

 /Andy Cloninger/ 
 


