
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 02.07 Dzień Powszedni 
1800 + Mariana Nowaka, Teresę Lach, ks. Edwarda Nowaka, Wiesława Kubickiego z int. 
rodziny  
1830  W 1 r. ślubu Moniki i Kamila Wojcieszyńskich z int. rodziców, siostry, babć i dziad-
ków  
Wtorek  03.07 Święto św. Tomasza  
1800 + Jana, Kacpra, Józefę Srokę, Katarzynę, Franciszka, Mariannę Stachurów i zm. z ro-
dziny Stachurów, Stanisława Seweryna  
1830 + Władysławę, Antoniego Kruków, Mariannę, Józefa Wójcików z int. córki Krystyny 
z rodziną   
Środa 04.07 Dzień Powszedni 
1800 + Bolesława Kowalskiego, Annę i Franciszka Kowalskich z int. Kowalskiej  
Czwartek 05.07 Dzień Powszedni 
1800  O Boże bł. dla Jakuba i Darii z int. dziadków  
Piątek 06.07 Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej  
1800  W 12 r. ślubu Kingi i Piotra i o Boże bł. dla Antosia, Tobiasza i Zofii  
1900 + Józefa Wawrzyckiego, Marię, Józefa Pszczołów, Katarzynę, Władysława Kasper-
ków   
Sobota 07.07 Dzień Powszedni 
1800 + Kazimierę (7 r. śm.), Mariana, Janusza Misior, Helenę, Zygmunta Barana, Zdzisła-
wa Kubickiego z int. rodziny   
1900  + Łukasza Stachurę (r. śm.)  
Niedziela 08.07 Czternasta Niedziela zwykła – RELIKWIE ŚW. JANA Z DUKLI 
800  + Mariannę (6 r. śm.), Jana (24 r. śm.) Zegadłów  
1000 + Józefa i Jadwigę Woźniak z int. syna  
1200  W int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. z Nidy 
1600  Msza Święta za Parafię 
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 XIII Niedziela Zwykła 
1 lipca 2018 r. Nr 31 (501) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Mdr 1, 13-15;2,23-24  
                2 Kor 8, 7. 9. 13-15 
Ewangelia: Mk 5,21-24. 35b-43 
Gdy Jezus przeprawił się  
z powrotem łodzią na drugi 
brzeg, zebrał się wielki tłum 
wokół Niego, a On był jesz-
cze nad jeziorem. Wtedy 
przyszedł jeden  
z przełożonych synagogi, 
imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, 
upadł Mu do nóg i prosił 
usilnie: «Moja córeczka do-
gorywa, przyjdź i połóż na 
nią ręce, aby ocalała i żyła». 
Poszedł więc z nim, a wielki 
tłum szedł za Nim i zewsząd 
na Niego napierał. Wtedy 
przyszli ludzie od przełożo-
nego synagogi i donieśli: 
«Twoja córka umarła, czemu 
jeszcze trudzisz Nauczycie-
la?» Lecz Jezus, słysząc, co 
mówiono, rzekł do przełożo-
nego synagogi: «Nie bój się, 

wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata 
Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, 
płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę 
i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął 
wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli,  
i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Tali-
tha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast 
wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przy-
kazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano 
jeść. 

 
 

Z wiarą dokonamy cudów  
 
 
 

Modlitwa… 
Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź nam  
w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, aby-
śmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła, 
pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen 

Extra… 
× 01.07 –  Dzień Psa 
× 01.07 -  Światowy Dzień Architektury 
 



A w parafii… 
▪ W niedzielę 24 czerwca 2018 roku Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach prze-
żywała wyjątkowy dzień. Tego dnia ksiądz Robert Zapała, były wikariusz brzeziński, a obec-
ny proboszcz Parafii Brzegi wprowadził do kościoła relikwie błogosławionego Rafała Chyliń-
skiego. Ten franciszkański zakonnik żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Zasłynął wielkim ta-
lentem misjonarskim oraz życiem ascetycznym. W łódzkich Łagiewnikach zapamiętano go 
jako opiekuna ubogich. W swoim miłosierdziu o. Rafał posuwał się tak daleko, że oddawał 
potrzebującym swój płaszcz czy bieliznę. Relikwie nowego patrona zostały umieszczone  
w specjalnie zaprojektowanym relikwiarzu. Przygotowany został także ołtarz z jego wizerun-
kiem.  Tradycyjnie po każdej mszy świętej odbyło się ucałowanie relikwii, a wierni otrzymali 
pamiątkowe obrazki z wizerunkiem bł. Rafała. W tą niedzielę przypadała Uroczystość Naro-
dzenia Świętego Jana Chrzciciela. Przez 20 lat tego dnia w Brzezinach świętowano imieniny 
ks. Jana Pragnącego, który rok temu odszedł do Pana. Dla upamiętnienia jego posługi  
w parafii brzezińskiej ks. Kanonik Józef Knap odsłonił dwie tablice ufundowane przez para-
fian. Jedna z nich umieszczona została na cmentarzu, a druga w kościele. Parafianie w ten 
sposób chcieli docenić Jego pracę, ofiarność i autentyczność, której doświadczyli w latach 
1993-2013. Śp. Ks. Jan Pragnący przy każdej dziękczynnej uroczystości powtarzał cytat  
z Psalmu 116: „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zba-
wienia i wezwę imienia Pańskiego.” Płaskorzeźba na tablicy w kościele obrazuje ostatnie 
podniesienie kielicha w trakcie Eucharystii pożegnalnej w Brzezinach. Tego dnia kolejny raz 
w dziękczynieniu za życie ks. Jana został wzniesiony kielich zbawienia. W uroczystości 
uczestniczyła rodzina śp. Ks. Jana. Wyrazy wdzięczności należą się wszystkim parafianom, 
którzy złożyli na ten cel ofiarę oraz panu Marcinowi Szwajcy za wsparcie finansowe, p. An-
drzejowi Kołaczyńskiemu i p. Pawłowi Więckowskiemu za wykonanie tablic, p. Ryszardowi 
Gilowi i p. Janowi Skarbkowi za montaż. W tą niedzielę w parafii ukazał się 500-tny numer 
Pisma Parafialnego SANCTUS wydawanego przez młodzież nieprzerwanie przez ponad 10 
lat. Do każdego numeru dołączono słodką krówkę z cytatem świętego. Z okazji jubileuszu  
w intencji redakcji gazetki parafialnej była sprawowana Eucharystia. Ksiądz Robert Zapała 
podczas wygłoszonej homilii przypomniał, że 25 lat temu po święceniach kapłańskich przy-
był do Parafii Brzeziny razem z ks. Janem Pragnącym. Cieszył się, że ma teraz okazję po-
dziękować uroczyście Panu Bogu za ten czas wspólnej posługi. Na zakończenie mszy świę-
tej o godz. 10.00 parafianie z Brzezin złożyli księdzu Robertowi życzenia z okazji 25-lecia 
święceń kapłańskich. Wierzymy, że nowy patron brzeziński będzie uczył jak mieć ciągle 
otwarte oczy, ręce i serce na potrzeby bliźnich. Błogosławiony Rafale Chyliński módl się za 
nami! 
▪ Składamy podziękowanie dla p. Marka Kruka za wywóz śmieci organicznych z cmentarza 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca 
▪ Za tydzień do naszej parafii zostaną wprowadzone relikwie bł. Sancji Szymkowiak, serafit-
ki. Uroczysta msza św. o godz. 10.00. Od 29 czerwca w naszej parafii odmawiana jest no-
wenną przed tą uroczystością. Istnieje możliwość ufundowania relikwiarza. 

Nowenna do bł. Sancji Szymkowiak 
Boże Ojcze Najlepszy, Miłości Najwyższa, który hojnie rozdzielasz swoje dary, aby rosła 
rzesza Twoich świętych, pomnij na żywą wiarę i dziecięcą ufność pokornej służebnicy Two-
jej, Błogosławionej Sancji przyrzekającej w godzinie swej śmierci, że orędować będzie za 
nami u Twojej Dobroci z najpewniejszą nadzieją wysłuchania, udziel mi łaski... o jaką Cię 
gorąco proszę przez wstawiennictwo tej na ziemi bez reszty oddanej Ci duszy. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen. 
Bł. Sancjo Szymkowiak módl się za nami! 

Intencja różańcowa na czerwiec 
Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpaster-
ską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi. 

Boży człowiek… - św. Bernardyn Realino (2 lipca) 
Bernardyn urodził się w Carpi koło Ferrary 1 grudnia 1530 r.  
W Neapolu zetknął się z jezuitami. Pewnej nocy zjawiła mu się 
Matka Boża z Dzieciątkiem na ręku i poleciła mu, by wstąpił do tej 
rodziny zakonnej. Złożył więc prośbę o przyjęcie na ręce bezpo-
średniego następcy św. Ignacego Loyoli, Jakuba Layneza, i w 
1564 r. został przyjęty. Miał wtedy 34 lata. W roku 1574 przełożeni 
wysłali Bernardyna do miasta Lecce, dla otwarcia tam nowej pla-
cówki. Pozostał już tam do końca życia, przez 42 lata, w charakte-
rze rektora, kaznodziei i spowiednika. Jako pierwszy rektor jezuic-
kiej placówki w Lecce, Bernardyn zdobył sobie serca mieszkańców 
niezwykłą gorliwością kapłańską na ambonie i w konfesjonale, 
ofiarną posługą najuboższym i osobistą ascezą życia. Bernardyn 
wyróżniał się pokorą. Pod koniec życia Bernardyn bardzo cierpiał. 
Trzy lata przed śmiercią utracił wzrok. Zmarł 2 lipca 1616 r.  

Znalezione... 
„Zapytała go: " Po ile sprzedajesz jajka? ' ' Stary sprzedawca odpowiedział: - " 0. 5 zł /- jaj-
ko, proszę pani. "  Powiedziała do niego: " Wezmę 6 jajek za 2,50 - albo sobie pójdę. Stary 
sprzedawca odpowiedział: - " Weź je po cenie, jaką chcesz. Być może, to dobry początek, 
ponieważ nie byłem w stanie sprzedać nawet jednego jajka dzisiaj. "Wzięła jajka i odeszła, 
czując, że wygrała. Dostała się do swojego eleganckiego samochodu i poszła do eleganc-
kiej restauracji ze swoją przyjaciółką. Tam, ona i jej przyjaciel, zamówili, co im się podobało. 
Zjedli trochę i zostawili dużo z tego, co zamówili. Potem poszła zapłacić rachunek. Rachu-
nek kosztował jej 140zł /-. dała 150 zł- i poprosiła właściciela restauracji o zatrzymanie resz-
ty. Ten incydent mógł być całkiem normalny dla właściciela, ale bardzo bolesny dla biedne-
go sprzedawcy jajek. Chodzi o to, że dlaczego zawsze pokazujemy, że mamy moc, kiedy 
kupujemy od potrzebujących?!! ....I dlaczego jesteśmy hojni dla tych, którzy nawet nie po-
trzebują naszej hojności?  
Mój ojciec kupował proste rzeczy od biednych ludzi po wysokich cenach, mimo, że ich nie 
potrzebował. Czasami nawet płacił za nie ekstra. Martwiłem się tym aktem i zapytałem go 
dlaczego on to robi?  Wtedy mój ojciec odpowiedział: ...."to jest miłosierdzie pełne GODno-
ści, moje dziecko" 

Zamyśl się… 
„Nawet jeśli prawda może powo-
dować zgorszenie, lepiej dopuścić 
do zgorszenia niż wyrzec się 
prawdy.”  
        /Św. Grzegorz Wielki papież/  

Uśmiech 
Na lekcji religii ksiądz mówi do dzieci: - Narysujcie dzie-
ci aniołka. Wszyscy rysują aniołki z dwoma skrzydełka-
mi, a Jasio z trzema. - Jasiu, widziałeś aniołka z trzema 
skrzydełkami? - pyta ksiądz. - A ksiądz widział z dwo-
ma? 

Coś dla ducha… 
„Życie na ostatnią minutę” 

„Jak spadochroniarze i alpiniści uzależnieni są od adrenaliny, tak niektórzy ludzie są niewol-
nikami zwlekania. Dotknięci tą chorobą lubią pośpiech i dobieganie do mety w ostatniej 
chwili. Często kończą  wieńcówką i bałaganem w życiu. Zwlekanie jest przekleństwem cha-
otycznego życia. Jeżeli poddasz się Mojemu autorytetowi, wszystko osiągnie swój porzą-
dek. Co by było, gdyby Jezus zwlekał z oddaniem swojego życia za ciebie? Każdy Jego 
ruch był zaplanowany  i wykonany. W życiu poddanym Mnie nie ma uzależnienia od pośpie-
chu, a nagrodą jest pokój. Brzmi to hak kłopotliwe życzenie? Nie czekam do ostatniej minu-
ty, aby pomóc ci w tej dziedzinie życia. Jeżeli żyjesz na ostatnią minutę, przyjdź do Mnie, 
rozpocznę porządkowanie twojego życia. Dam ci nagrodę, jakiej uzależnieni od zwlekania 
nigdy nie poznają.”                                                                                          /Andy Cloninger/ 

 


