
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Poniedziałek 08.07 Dzień Powszedni   -  REL. ŚW. JANA Z DUKLI

1800 
+ Władysława Tetelewskiego (w r. śm.), Karola, Sebastiana Tetelewskich

Franciszka Baran, Małgorzatę, Józefa Augustyn  

1830 
 + Stanisława Szałasa z int. siostry 

Wtorek 09.07 Dzień Powszedni 

1800 
+Tomasza Kubickiego (8 r. śm.) 

1830 
+ Wacława Modelskiego z int. uczestników pogrzebu 

Środa 10.07 Dzień Powszedni 

1800 1) O Boże bł. opiekę Matki Bożej dla Macieja Kowalskego z okazji 18 r. ur.; 

2) + Edwarda Brzozę (z okazji dnia ojca) z int. córki Jolanty; 3) + Władysława (w r. śm.), 

Mariannę Zychowicz i zm. z r. Zychowiczów i Pędzików, Mateusza Marciniewskiego; 

4) + Czesława Krzyszkowskiego; 5) + Mariana Zawadzkiego z int. żony i dzieci; 

tarzynę, Jana, Henryka Materków; 7) + Władysława (w r. śm.), Mariannę, Henryka Now

ków i Łukasza Stachurę; 8) + Pawła Brzozę (11 r. śm.); 9) W r. ur. Igora M

bł.; 10) O zdrowie i bł Boże dla rodzin uczestników pielgrzymki do Skalbmierza na grób 

ks. Jana Pragnącego; 11) + Jana, Stefana Kutę i zm. z r. Kutów i Golów, Zofię, Jana Zba

skich i zm. z r. Zbańskich z int. Heleny Kuty z rodz.; 12) + Stanisława (r. śm), Janinę 

Tkacz, Wacława, Katarzynę, Józefa, Alicję i Jana Puchałów; 13) + Marcina Sołtysa, Stan

sława Szałasa, Władysławę, Mieczysława Stępniów, zm. z rodziny Stępniów z int. Teresy 

Wieczorek 

Czwartek 11.07 Dzień Powszedni 

1800 
+ Genowefę (7 r. śm), Tadeusza Januszek, Mariannę Kubicką z int. rodziny 

1830 
+ Jana, Danutę Ziopaja z int. dzieci  

Piątek 12.07 Dzień Powszedni REL. ŚW. ZELI I LUDWIKA  MARTIN

1800
 + Irenę (9 r. śm.), Mieczysława, Jerzego Gruszczyńskich z int. rodziny 

1830 
+ Stanisława Zychowicza z int. pracowników Stacji Dializ z Jędrzejowa 

Sobota 13.07 Dzień Powszedni  

1800 
+ Annę, Józefa Michnickich, Zofię i Zbigniewa Łach, Mariana Bosco

i Stefanię Kowalskich oraz zm. z r. Michnickich, Pasków, Kowalskich i Zawadzkich z 

Jadwigi Kowalskiej 

2000 
+ Henryka Materka z int. żony 

Niedziela 14.07 Niedziela  

800
+ Józefa, Franciszkę, Michała Wawrzyckich, Marię, Józefa Pszczołó

i Władysława Kasperków 

1000
+ Władysława  (6 r. śm.), Edwarda, Reginę Kasperek  

1200 
+ Genowefę, Jana Maj, Annę, Stanisława Krawczyków, Andrzeja i zmarłych z rodzin 

Basiów, Majów i Krawczyków 

1600
za Parafię 

 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O
 

Extra… 
× 12.07 -  Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. 

twina z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa
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 XIV Niedziela Zwykła
7 lipca 2019 r. Nr 32 (

mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do 
was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje r
botnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta 
wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam 
są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże».

Kazanie espresso… 
„Dwunastu to duchowieństwo. 
Siedemdziesięciu dwóch to świeccy apostołowie. Oni byli przygotowani, wy
zowani. Tak to dzieło prowadził Jezus i tak było prowadzone przez pokolenia.
Parafia to zwarta organizacja, w której każdy ma swoje miejsce i swoje zadania. 

 

Każdy z nas tworzy KOŚCIÓŁ
 

 
 

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Tomasza Li-

do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

 

 

Zwykła 
(554) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Iz 66, 10. 12-14c  
Ga 6, 14-18 
Ewangelia: Łk 10, 1-9 
Jezus wyznaczył jeszcze 
innych siedemdziesięciu 
dwu uczniów i wysłał ich 
po dwóch przed sobą do 
każdego miasta  
i miejscowości, dokąd 
sam przyjść zamierzał. 
Powiedział też do nich: 
«Żniwo wprawdzie wiel-
kie, ale robotników mało; 
proście więc Pana żniwa, 
żeby wyprawił robotników 
na swoje żniwo. Idźcie! 
Oto posyłam was jak 
owce między wilki. Nie 
noście z sobą trzosa ani 
torby, ani sandałów; i ni-
kogo w drodze nie po-
zdrawiajcie. Gdy wejdzie-
cie do jakiegoś domu, 
najpierw mówcie: Pokój 
temu domowi. Jeśli tam 

wiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do 
was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje ro-
botnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta 

dziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam 
cie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże». 

Siedemdziesięciu dwóch to świeccy apostołowie. Oni byli przygotowani, wybrani, zorgani-
zowani. Tak to dzieło prowadził Jezus i tak było prowadzone przez pokolenia. 
Parafia to zwarta organizacja, w której każdy ma swoje miejsce i swoje zadania.  

/ks. E. Staniek/ 

Każdy z nas tworzy KOŚCIÓŁ 



A w parafii… 
▪ Dziś pierwsza niedziela miesiąca 
▪ W tym tygodniu, w poniedziałek błogosławieństwo relikwiami św. Jana z Dukli, w środę 
nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w piątek błogosławieństwo relikwiami 
św. Zelii i Ludwika Martin, a w sobotę Nabożeństwo Fatimskie. 
▪ W dniach 28-30 czerwca członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola uczest-
niczyli w wycieczce Szlakami Historii – Wileńszczyzna. Odwiedzili Augustów, Studzen-
niczną, Wilno, Troki i Białystok. Przekazali s. Michaeli Rak pieniądze zebrane w naszej pa-
rafii na budowę Hospicjum Dziecięcego w Wilnie. Za ofiary jeszcze raz siostra bardzo dzię-
kuję. Przywieźli także pozdrowienia od abpa Tadeusza Wojdy, z którym się spotkali. 

Znalezione… 
Jezu Chryste, tak mówisz dziś do nas, zatroskany o nasze zbawienie. W dziele zbawienia 
chcesz mieć oddanych Ci robotników. Potrzebujesz ich do głoszenia Ewangelii, sprawowa-
nia sakramentów świętych i do pasterskiej troski o ludzi, bo za nas oddałeś życie na krzyżu.  
Wielbimy Cię, więc Jezu Chryste, posłany na świat przez Ojca i posyłający na cały świat 
Kościół, w którym żyjemy. 
Wielbimy Cię oczekiwany przez wieki i obecny pośród nas w Najświętszej Hostii. Wielbimy 
Cię, Jezu Chryste, zatroskany o nasze zbawienie i wzywający do modlitwy o nowe powoła-
nia do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Potrzebujesz biskupów i kapłanów według Two-
jego Serca. Potrzebujesz także ludzi, którzy poświęcą swoje życie Tobie w życiu konsekro-
wanym, w zakonach, w Instytutach Świeckich, w indywidualnych formach życia konsekro-
wanego: w konsekrowanym wdowieństwie i dziewictwie, w życiu pustelniczym. Udziel Du-
cha Świętego młodym, aby w swoim sercu odczuli dotknięcie Twojej łaski, pociągającej ich 
do kapłaństwa i życia konsekrowanego.  
Najświętsza Panno, która bez wahania ofiarowałaś się Wszechmocnemu, aby mógł się wy-
pełnić Jego zamysł zbawienia, napełnij ufnością serca młodych, aby nie zabrakło nigdy gor-
liwych pasterzy, prowadzących chrześcijański lud drogą życia, ani dusz konsekrowanych, 
które przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo potrafią dawać świadectwo o wyzwalającej 
obecności Twego zmartwychwstałego Syna.                       /fragment rozważań na adorację/ 

Modlitwa… 

„Boże życia naszego, są dni, kiedy brzemię na naszych barkach wydaje się nie do uniesie-
nia, kiedy droga staje się nieskończoną udręką, a szare niebiosa wiszą nad nami złowróżb-
nie. Są dni, kiedy w życiu naszym nie słychać muzyki, serce próżno wygląda drugiego ser-
ca, a dusza ze strachu truchleje. Oświecaj wówczas nam drogę, poprowadź wzrok tam, 
gdzie niebo skrywa swoją obietnicę, a serce tam, gdzie rozbrzmiewa muzyka. Daj nam po-
czucie jedności z bohaterami i świętymi każdego czasu i przynaglij naszego ducha, żeby-
śmy mogli być oparciem na drodze do Twej chwały i czci dla dusz tych wszystkich, którzy 
idą z nami przez życie. Amen”                                                                    /Św. Augustyn/  

Czy wiesz, że… 
1) Pierwszą kobietą w USA i prawdopodobnie na świecie która zdobyła tytuł doktora z 
informatyki była katolicka zakonnica s. Mary Kenneth Keller. W swoim życiu uzyskała dwa 
tytuły magistra z matematyki i fizyki na Uniwersytecie De Paul a w 1965 r. uzyskała tytuł dr z 
informatyki. W pracy tworzyła algorytmy i była jedną z twórczyń pierwszego języka do 
programowania BASIC. Napisała 4 książki z informatyki. Dzięki swojej wiedzy była ceniona i 
często korzystali z jej wiedzy naukowcy, biznesmeni i rząd USA. Zmarła w wieku 71 lat a 
opracowane przez nią algorytmy są wykorzystywane do dzisiaj.  
2) Najstarsze drzewa na terenie Ogrodu Oliwnego mają ponad 1000 lat. 
3) Exsufflatio był jednym z rytuałów, jakie przechodzili katechumeni przed chrztem. Polegał 
na zwróceniu się ku zachodowi, dmuchnięciu i splunięciu jako wyrazie pogardy dla szatana. 

Boży człowiek… - św. Olga Mądra (11 lipca) 
Olga urodziła się ok. 890 roku w Wybuti, 16 km od Pskowa. Około roku 903 została wydana 
za księcia z rodu Rurykowiczów, Igora (+ 945). Kiedy małżonek padł na polu walki, Olga ob-
jęła rządy w charakterze regentki za małoletniego syna, Świętosława, który miał wówczas 3 
lata. W rządach była wymagająca i twarda. Bezwzględnie tłumiła powstałe bunty. Miała 
zmysł administracyjny i położyła wielkie zasługi dla stabilizacji wielkiego księstwa kijowskie-
go. Lud chwalił ją jako panią miłosierną. Bywa nazywana także Olgą Mądrą. Imię to pocho-
dzi z języka skandynawskiego. Był bowiem czas, że Skandynawowie w swoich podbojach 
dotarli aż na Ruś i tam w Nowogrodzie Wielkim oraz w Kijowie już w wieku IX założyli pierw-
sze historyczne państwo Rurykowiczów nad Dnieprem i jego dopływami. Około roku 955 
Olga przyjęła chrzest od wysłanników z Konstantynopola, z którym nawiązała żywy kontakt. 
Osobiście w dwa lata potem odwiedziła stolicę wschodniego cesarstwa, witana bardzo uro-
czyście przez cesarza Konstantyna Porfirogenita (957). By jednak nie wiązać się z samym 
tylko Konstantynopolem, nawiązała łączność także z cesarstwem zachodnio-rzymskim,  
z Ottonem I, którego prosiła o przysłanie na Ruś kapłanów łacińskich. Cesarz przysłał be-
nedyktyna z Trewiru w charakterze biskupa misyjnego. Z wolna chrześcijaństwo objęło całą 
Ruś. Kiedy więc za rządów św. Włodzimierza Wielkiego (+ 1015) metropolita Hilarion będzie 
wysławiał księcia jako dobroczyńcę Kościoła na Rusi, nie omieszka również wspomnieć św. 
Olgi. Kiedy tron kijowski objął jej syn, Olga oddała się modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Jej 
ostatnie lata były pasmem udręki. Szczególnie bolała nad tym, że jej panujący syn powrócił 
do pogaństwa. Błagała Boga o jego nawrócenie. Miała wystawić kościoły Świętej Trójcy  
w Pskowie i św. Zofii w Kijowie. Zmarła w 969 roku w wieku ok. 80 lat.  

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Wojny dotykają tylko niektórych regionów świata; natomiast produkcja i sprzedaż broni od-
bywa się w innych regionach, które potem nie chcą przyjmować i opiekować się uchodźca-
mi, nie życzą sobie ich, nie akceptują, choć proces ten jest wynikiem konfliktów przez nich 
powodowanych. Często mówi się o pokoju, a potem sprzedaje się broń. Czy w tym przy-
padku nie możemy mówić o hipokryzji? Tymi, którzy ponoszą konsekwencje są zawsze ma-
li, biedni, bezbronni, którym zabrania się siadania przy stole i którym pozostają tylko odpadki 
ze stołu bogatych. Rozwój wykluczający czyni bogatych bogatszymi, a biednych biedniej-
szymi. Prawdziwy rozwój to ten, który dąży do włączania - jest inkluzywny - i jego celem jest 
włączenie wszystkich ludzi świata, wspierając ich integralny rozwój, i dbając o przyszłe po-
kolenia. Prawdziwy rozwój jest włączający i owocny, ukierunkowany na przyszłość.”  
                                                                                                                    /papież Franciszek/  

Zamyśl się… 
„Cierpliwość jest codzienną formą miłości.”  

/Benedykt XVI/ 

Uśmiech 
Jakie jest ulubione ciastko szefa? 
- Tyrajmisiu. 

Coś dla ducha… 
„Usuń woskowinę” 

„Czy słyszałeś kiedykolwiek, jak ktoś mówił: „ Bóg powiedział mi to czy to”? Pewnie  jesteś 
tym zdziwiony: „Ktoś usłyszał głos Boga? Dlaczego nie ja?” Czasami mówię przez okolicz-
ności. Od czasu do czasu muszę powalić kogoś na ziemię i powiedzieć dobitnie, jak uczyni-
łem to Pawłowi na drodze do Damaszku. Alle przeważnie mówię do twoich duchowych uszu 
cichym głosem. Jeżeli chcesz mieć władzę nad swoim życiem, to ponad swoim niezależ-
nym, dobitnym głosem musisz usłyszeć Moje subtelne wołanie. Jeżeli codziennie będziesz 
poszukiwał Moich wskazówek, twoje uszy będą nastawione na barwę Mojego głosu. Jeżeli 
nie możesz Mnie usłyszeć, to musisz usunąć z uszu woskowinę. Nadszedł czas, aby wyci-
szyć się i słuchać. Kiedy twoje uszy będą otwarte, usłyszysz, co do ciebie mówię.” 
                                                                                                                        /Andy Cloninger/  

 


