
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 27.07 Dzień Powszedni  
1800 + Annę, Antoniego, Henryka, Danutę Wierzbickich, Mariannę, Andrzeja Czarneckie-
go, Lucjana Frankowicza, Edwarda, Władysława, Reginę Kasperków - z int. Czarneckich  
1830 + Władysława, Mariannę, Helenę, Henryka Nowaków, Łukasza, Reginę Stachurów - 
zam. synowa  
Wtorek 28.07 św. Szarbela Makhluf (wsp.) - RELIKWIE 
1800 + Leszka Kurtka, Stanisława, Genowefę, Bogusława, Piotra Zawadzkich 
1830 + Stanisławę Korban - zam. Janina, Marta, Maria i Grażyna 
Środa 29.07 św. Marty (wsp.) 
1800 + Stefana (r. śm.) i zm. z r. Barańskich   

1830 + Stanisławę Korban - od Krystyny Tetelewskiej z r. 
Czwartek 30.07 Dzień Powszedni   
1800 + Mariannę, Jana Tkacz, Krystynę Kutę 
1830 + Stanisławę Korban - od koleżanek od strony Radkowic 
Piątek 31.07 św. Ignacego Loyoli (wsp.)  
1800 + Genowefę (8 r. sm.), Tadeusza, Wiesława Januszków, Mariannę Kubicką - zam. 
Danuta Januszek  
1830 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej w 10 r. ślubu Agnieszki  
i Roberta Sęk 
Sobota 01.08 św. Alfonsa Marii Ligouriego (wsp.) 
1600 Ślub: Znój Bożena i Znojek Karol 
1800 + Bogdana i Tadeusza Słowińskich, Franciszkę, Władysława Piotrowskich  
1830 W 18 r. ur. Julii Giemzy  
Niedziela 02.08 XVIII Niedziela Zwykła 
800 + Sebastiana (8 r. śm.), Karola Tetelewskich, Zofię, Henryka Lech   
1000 za Parafię 
1200 + Janinę, Henryka, Bogusława Kurtków 
1600 + Zofię (r. śm.) i Jana Woźniczko  
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Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 
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 XVII Niedziela Zwykła 
26 lipca 2020 r. Nr 35 (609) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: 1 Krl 3, 5. 7-12 
                Rz 8, 28-30 
Ewangelia: Mt 13, 44-52 
Jezus opowiedział tłumom taką 
przypowieść: «Królestwo niebie-
skie podobne jest do skarbu ukry-
tego  
w roli. Znalazł go pewien człowiek  
i ukrył ponownie. Uradowany po-
szedł, sprzedał wszystko, co miał,  
i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest 
królestwo niebieskie do kupca po-
szukującego pięknych pereł. Gdy 
znalazł jedną drogocenną perłę, 
poszedł, sprzedał wszystko, co 
miał, i kupił ją». «Dalej, podobne 
jest królestwo niebieskie do sieci, 
zarzuconej w morze i zagarniającej 
ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się 
napełniła, wyciągnęli ją na brzeg  
i usiadłszy, dobre zebrali w naczy-
nia, a złe odrzucili. Tak będzie przy 
końcu świata: wyjdą aniołowie, wy-
łączą złych spośród sprawiedli-
wych i wrzucą ich w piec rozpalo-

ny; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: 
«Tak». A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem króle-
stwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy 
nowe i stare». 

Kazanie espresso… 
W epoce wojującego ateizmu starano się przeciwstawić wiedzę. Dążenia do tego, by wie-
dza w naszej świadomości jawiła się jako coś odseparowanego od wiary, osiągnęły w pew-
nym stopniu swój cel. Do dnia dzisiejszego spotkamy się z postawami oddzielającymi rze-
czywistość religijną od nauki. Warto w tym kontekście wspomnieć teksty biblijne, które na-
wołują do pogłębiania wiedzy, mądrości ludzkiej. W niczym nie szkodzi ona religijności. 
Przeciwnie, raczej ją wspomaga. A oparta na intelekcie religijność jest głębsza od tej, którą 
buduje się w oparciu o zwyczaje i emocje.                                                          /o. J. Bocian/ 
 

Tam skarb twój, gdzie serce twoje 
 
 
 

Extra… 
× 30.07.1992 – Sejm RP ustanowił 15 sierpnia Świętej Wojska Polskiego 
× 31.07.1932 – W Gdyni po raz pierwszy obchodzono Święto Morza. 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj 27 Niedziela Zwykła w ciągu roku. Rozpoczyna 
się miesiąc sierpień. Prosimy o zwrócenie uwagi na 
trzeźwość. 
▪ Wczoraj oprócz święta św. Jakuba, obchodziliśmy 
wspomnienie św. Krzysztofa - patrona kierowców. Z tej 
okazji następuje dzisiaj poświęcenie pojazdów. Tutaj  
w kościele pomodlimy się za kierowców, by z każdej po-
dróży wracać bezpiecznie. Przy wyjeździe z parkingu 
księża wodą święconą będą tylko poświęcać pojazdy, tak 
by nie tamować ruchu i by wszystko odbyło się sprawnie. 
Dotychczas przy tej okazji każdego roku były rozdawane 
breloczki. W tym roku są tylko pamiątkowe obrazki ze św. 
Krzysztofem i modlitwą. MIVA POLSKA - organizacja 
wspomagająca misjonarzy proponuje, aby za każdy bez-
piecznie przejechany kilometr złożyć przy okazji poświę-
cenia pojazdu ofiarę 1 grosza na środki transportu dla mi-
sjonarzy. 

Módlmy się: "Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej 
szkody. Nie pozwól, Dawco życia, bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa, a także za-
chowaj od nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno 
stworzonego przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyły mi na zawsze. Amen." 
Pod Twoją obronę... Św. Krzysztofie módl się na mami. 
▪ W tym tygodniu wspominamy: 
- we wtorek – św. Szarbela – msze św. z relikwiami 
- w środę - św. Martę, 
- w piątek - św. Ignacego z Loyoli, kapłana, 
- w sobotę - św. Alfonsa Marię Liguoriego, biskupa i doktora K-ła. 
▪ W tym tygodniu wypada I sobota miesiąca. Sprawowana będzie Msza św. wotywna o Nie-
pokalanym Sercu N.M.P. Spowiedź godzinę przed Mszą św. 
▪ Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 8 spotkanie Róż Różańco-
wych. 
▪ Zapowiedzi: 
Pietszczyk Przemysław z naszej Parafii i Pawlak Paula z Parafii św. Kazimierza w Radzie-
jowicach. Zapowiedzi 1. 
Ewentualne przeszkody prosimy zgłaszać duszpasterzom. 
▪ Dziękuję osobom z Kowali, które wczoraj przybyły do porządkowania kościoła: Kubicki Jó-
zef i Krystyna, Białek Renata, Buras Iwona, Bernat Teresa, Bąk Agnieszka. 

Czy wiesz, że… 
1) Papież Innocenty IV (1243 – 1254 pontyfikat) W 1252 r wydał bullę w której określił 
sposób funkcjonowania Trybunałów Inkwizycji nakazał aby sędziowie mieli odpowiednie 
wykształcenie teologiczne i prawne co skróciło samosądy biskupie. Pierwszy raz w historii 
wprowadzono do procesów sądowych obrońcę z urzędu ponieważ papież widział, że wielu z 
oskarżonych nie ma takiego wykształcenia aby bronić się przed zarzutami które miała 
rozpatrywać inkwizycja. W 1248 r. Wydał Chorwacji przywilej odprawiania Mszy Świętych w 
języku narodowym (Co w kościele upowszechniło się dopiero po II Soborze Watykańskim. 
Do procesów kanonizacyjnych wprowadził funkcję adwokata diabła. Osoba ta miała za 
zadanie podważać wszystkie dowody przedstawiane jako świadczące o świętości danej 
osoby. Pierwszy przeprowadzony proces z adwokatem diabła dotyczył sprawy biskupa 
krakowskiego Św. Stanisława którego wyniesiono na ołtarze w 1253r.  Funkcja adwokata 
diabła istnieje do dzisiaj w procesach wyniesienia kogoś na ołtarze.     

Boży człowiek… - bł. Maria Teresa Kowalska (28 lipca) 
Mieczysława Kowalska urodziła się 1 stycznia 1902 roku w Warszawie. W 1923 r. wstąpiła 
do klarysek kapucynek w Przasnyszu, przyjmując imię Maria Teresa od Dzieciątka Jezus. 
Pięć lat później złożyła śluby wieczyste. Mimo że była chorowita, pełniła w klasztorze liczne 
obowiązki - m.in. zakrystianki, furtianki, bibliotekarki, a także mistrzyni nowicjatu. 2 kwietnia 
1941 r. Niemcy aresztowali całą wspólnotę klasztorną z Przasnysza. Maria Teresa została 
osadzona w obozie koncentracyjnym w Działdowie. Po ciężkiej chorobie zmarła tam 
śmiercią męczeńską 25 lipca 1941 r. Jej pełne spokoju oddanie życia dodało wiary siostrom. 
Dwa tygodnie po śmierci s. Marii Teresy kapucynki zwolniono z obozu. W przekonaniu 
sióstr, to właśnie ofiara cierpienia i męczeńskiej śmierci Marii Teresy wyjednała im 
uwolnienie i przeżycie koszmaru II wojny światowej. 

Znalezione… 
Kiedyś przyjechał do nas do seminarium w Warszawie taki człowiek, do dzisiaj nie wiem 
właściwie kim on był, był Azjatą ale biegle mówił po Polsku Miał spotkanie z nami z klery-
kami takie Ewangelizacyjne nas było 300 kleryków. W pewnym momencie zadał pytanie czy 
wy jesteście święci? Każdy zrobił taką minę, gdzież mi tam do świętości. On nie dał spokoju 
i spytał konkretnego kleryka z 1-szego rzędu czy ty jesteś święty? On odpowiedział – próbu-
ję. Więc ten Azjata mówi yhy, no to spróbuj wstać. Kleryk wstaje, źle mówił próbuj wstać  
a nie wstań! Kleryk znowu wstaje – nie, źle próbuj wstać! – no ale co znaczy próbuj albo 
wstaje albo siedzę. Azjata odparł no właśnie i to jest wszystko co chciałem wam dzisiaj po-
wiedzieć. Albo wstaję albo siedzę! Nie można być trochę w ciąży, nie albo się jest albo się 
nie jest. Św. Grzegorz powiedział albo będziesz święty albo będziesz nikim!” /śp. ks. Piotr 
Pawlukiewicz/ 

Zamyśl się… 
„Jednego się tylko lękam 
obecności grzechu wśród 
nas”       /Św. John Newman/  

Uśmiech 
Jasiu, dlaczego śpisz na mojej lekcji? - pyta nauczycielka. - 
Nie śpię, proszę pani! - W takim razie powtórz, co powiedzia-
łam. - Jasiu, dlaczego śpisz na mojej lekcji? - odpowiada Jas. 

Coś dla ducha… 
„O groszu i skarbonie” 

Pewien mistrz podróżował kiedyś w towarzystwie swojego ucznia, który opiekował się jego 
wielbłądem. Pewnego wieczoru, kiedy zajechali do gospody, uczeń był już tak bardzo zmę-
czony, że zapomniał uwiązać zwierzę. «Boże mój - modlił się, kładąc się do łóżka - zajmij 
się dzisiaj moim wielbłądem; powierzam go Tobie». Następnego poranka spostrzegł, że 
wielbłąda nie ma. «Gdzie wielbłąd?» - zapytał mistrz. «Nie mam pojęcia - odpowiedział 
uczeń. - Muszę zapytać o to Boga! Wczoraj, kiedy byłem zmęczony powierzyłem go opiece 
Boga. Jeśli uciekł albo został ukradziony, to nie moja wina. To ty zawsze mnie uczyłeś, aby 
mieć we wszystkim wielkie zaufanie do Boga, czyż nie prawda?». «Masz mieć wielkie zau-
fanie do Boga, ale najpierw powinieneś uwiązać wielbłąda - odpowiedział mistrz. - Czy nie 
wiesz głupcze, że Bóg nie ma innych rąk do pracy poza twoimi?» 
Tylko Bóg może dać wiarę; jednak ty możesz dać świadectwo. Tylko Bóg może dać nadzie-
ję; jednak ty możesz pogłębić wiarę w sercach swoich braciach. Tylko Bóg może dać mi-
łość; jednak ty możesz uczyć innych jak kochać. Tylko Bóg może dać pokój; jak ty możesz 
zasiewać zgodę. Tylko Bóg może dać siłę; jednak ty możesz pocieszyć kogoś wątpiącego. 
Tylko Bóg może dać życie; jednak ty możesz go uczyć innych. Tylko Bóg może dać światło; 
jednak ty możesz sprawić, by zajaśniało w czyichś oczach. Tylko Bóg jest życiem; jednak ty 
możesz wzbudzić w innych pragnienie. Tylko Bóg może uczynić coś, co zdaje się niemożli-
we; jednak ty możesz uczynić to, co możliwe. Bóg jest samowystarczalny; podoba mu się 
jednak, gdy może na ciebie liczyć. (pieśń brazylijska)                                      /Bruno Ferrero/ 
 

 


