
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Poniedziałek 05.07 Dzień Powszedni   
1800 + Stanisława Kamińskiego zam. rodzina 
1830 + Teodozję, Wacława Zgórskich, Mariannę, Andrzeja Łukasik 
Wtorek 06.07 Dzień Powszedni  
1800 + Łukasza (w r. śm.) i Reginę Stachurę- zam. r. Stachurów   
1830 + Józefa Wójcika- zam. syn z rodziną 
Środa 07.07 Dzień Powszedni    
1800 1) + Rafała Taracha (w r. ur.) 2)+ Kazimierę, Mariana, Janusza Misior, Helenę, Zyg-
munta Baran zam. r. 3)+ Stanisławę (w r. śm.), Stanisława Sołtysów, Annę, Stefana Gło-
dek 4)+ Cecylię Korban- od Zespołu Brudzowianki 5)+ Mariannę Zegadło- zam. Syn An-
drzej z żoną i całą r. 6)+ Irenę Kasperek- od r. Kozubków 7) Do Najświętszego Serca Jezu-
sowego i Matki Bożej Łaskawej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 8)+ Mariana, 
Janinę, Bolesława i Kazimierza Szewczyków 9)+ Artura Rodzonka- od r. 10)+ Janinę Fał-
dzińską od rodziny Puchałów 11)+ Mariana Zawadzkiego (z okazji imienin) 12)+ Joannę 
Gadawską- od uczestników pogrzebu   13) O Boże bł i opiekę NMP dla synka Jasia z oka-
zji 1 r. ur.  
1900 + Marię i Jerzego Władyszewskich 
Czwartek 08.07 Dzień Powszedni 
1800 + Władysławę Skorodzień- zam. siostra z rodziną 
1830 + Tadeusza, Józefa, Stefanię Kurtek zam. Krystyna 
Piątek 09.07 Dzień Powszedni  
1800 + Tomasza Kubickiego (10 r. śm.) 
1830 + Władysławę Skorodzień- od syna z rodziną 
Sobota 10.07 Dzień Powszedni 
1600 Ślub: Karolina Malicka i Dariusz Koszewski 
1800 + Franciszka i Andrzeja, zm. z r. Rabiejów, Wojciechowskich, Kondratów i Żądeckich 
1830 + Ignacego, Annę Cichońskich, Janinę, Stanisława Kruków, Władysława, Tadeusza, 
Marka Szewczyków, Wiktora Rabieja, Jerzego Domagałę 
Niedziela 11.07 Niedziela  
800 za Parafię 
1000 + Mariannę i Jana Zegadło (w r. śm.) 
1200 Chrzty: 1) Tymoteusz Zych 2) Elena Marianna Januszek 3) Barbara Aleksandra Dzie-
więcka 4) Wiktor Leszek Zbroszczyk 5) Bartosz Julian Zbroszczyk 
1600 W 80 r. ur. Janiny Brzozy zam. córki, wnuki, prawnuki. 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Ez 2, 2-5 /  
                 2 Kor 12, 7-10 
Ewangelia: Mk 6, 1-6 
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś 
nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdzi-
wieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się 
przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? 
Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko 
w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekcewa-
żony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i 
uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 

Kazanie espresso… 
 

Wyobrażę sobie Jezusa, który z uczniami idzie do rodzinnego Nazaretu. Przyłączę się do 
nich. Zobaczę, jak Jezus spotyka się ze swoimi ziomkami. Spędził wśród nich 30 lat życia. 
Znali Go „z bliska”. Wrócił do miejsca, które bardzo kochał. Wspomnę moje „rodzinne stro-
ny”. Wrócę myślą do moich najbliższych. Co mogę powiedzieć o moich relacjach z rodziną, 
rodzicami, z tymi, którym wiele zawdzięczałem w okresie młodości? Czy pamiętam o nich? 
Czy modlę się za nich? „Wejdę” z Jezusem do synagogi. Chodził tam już jako dziecko. Te-
raz wchodzi, aby nauczać, wyjaśniać Pisma. Wie, że Ojciec posyła Go także do „swoich”. 
Zobaczę siebie w mojej rodzinie, wspólnocie, w miejscu pracy i nauki. Czy potrafię świad-
czyć o wartościach, którymi żyję? Zwrócę uwagę na reakcję słuchaczy w synagodze. Nie 
kwestionują nauki Jezusa. „Przeszkadza” im jednak to, że żyli z Nim na co dzień. Nie potra-
fią przejąć się mądrością Jego słów. Postawa ziomków, którzy przywykli do Jezusa, prze-
strzega mnie przed skutkami złych przyzwyczajeń. Przyzwyczajenie zabija gorliwość, spły-
ca relacje z Jezusem, i wówczas nie może On dokonać we mnie żadnej przemiany. Zapy-
tam siebie o moje życie wiarą na co dzień. Czy nie wkrada się w nią spowszednienie i przy-
zwyczajenie? Czy moje kontakty z Jezusem nie stają się „mechaniczne”? Co mogę powie-
dzieć o duchowym poziomie moich praktyk religijnych? Czy Jezus nie dziwiłby się dzisiaj 
mojemu niedowiarstwu?. W serdecznej rozmowie z Jezusem poproszę Go, aby odnowił we 
mnie pierwotny zapał duchowy i oczyścił z rutyny moje codzienne praktyki wiary. Wejdę w 
moje codzienne obowiązki z modlitwą serca: „Jezu, pomóż mi wrócić do pierwotnej miłości i 
żarliwości duchowej!”. 
 
 

Stań się jak Jezus - bądź człowiekiem 
 
 
 

Extra… 
× 06.07.1929 – Otwarto Ogród Zoologiczny w Krakowie. 
×10.07.1737 – We Wschowie podpisano konkordat ze Stolicą Apostolską. 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W piątek 2 lipca zmarł + Ryszard Polit z Nidy. Pogrzeb będzie sprawowany w kościele w 
Chęcinach i jego ciało zostanie pochowane na tamtejszym cmentarzu. Módlmy się: „Wiecz-
ny odpoczynek …”. 
▪ Czas wakacji, urlopów, odpoczynku jest okazją do pogłębiania relacji z Bogiem przez mo-
dlitwę, lekturę Pisma Świętego i spotkania na Eucharystii. Zadbajmy, zwłaszcza w tym cza-
sie, by spotkanie z Jezusem było zawsze spotkaniem godnym Jego miłości. 
▪ Po Mszy św. o godz. 8:00 spotkanie Róż Różańcowych i zmiana tajemnic. 
▪ Zgodnie z komunikatem ks. B-pa odczytanym w ubiegła niedzielę, po Mszy św. do puszki 
będziemy mogli wrzucić datek na poszkodowanych wskutek burz i nawałnic. 
▪ Dzisiaj poświęcenie pól w Podwolu. Rozpocznie się o godz. 15 00 od kapliczki na ul. Do-
lomitowej w Brzezinach. Zapraszam do procesjonalnego przejścia do kapliczki na Podwolu. 
Msza św. o godz. 16 00 będzie sprawowana w kościele w intencji pomyślnych zbiorów – by 
nikt nie był pragnący chleba. 
▪ W tym tygodniu patronują nam: – we wtorek – bł. Maria Teresa Ledóchowska, dziewica. 
Msza św. z relikwiami; – w czwartek – bł. Jan z Dukli, prezbiter. Msza św. z relikwiami. 
▪ W tym tygodniu  wpłaciłem do Kurii diecezjalnej: -na cele Stolicy Świętej = 250 zł., na za-
kony kontemplacyjne = 400 zł; -na utrzymanie Grobu Bożego w Ziemi Świętej =1100 zł.; i -
na fundusz budowlany =800 zł. 
▪ Dziękuję sołtysowi Ryszardowi Znojowi, Józefowi Kowalskiemu i Andrzejowi Noskowi za 
wykoszenie trawy w otoczeniu kościoła. Jest to o tyle godne uznania, że dokonali tego z 
własnej inicjatywy. Niejednokrotnie krępuję się prosić, ogłaszać, a przecież widzimy, że przy 
tych temperaturach i padających deszczach trawa bardzo szybko rośnie i przy zaniedbaniu 
trudno byłoby kosić – jedynie trójzębem. 
▪ Dziękuję osobom za adorację Najświętszego Sakramentu podczas całodobowego wysta-
wienia z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca. 
▪ Za tydzień druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 

Znalezione… 
Czy my chrześcijanie jesteśmy gotowi na podjęcie w świecie 
tej misji, którą rozpoczął Jezus, a potem zlecił Apostołom, a na 
koniec wszystkim ochrzczonym? Czy jesteśmy gotowi konty-
nuować misję Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie? Od-
powiedź na to pytanie jest ściśle związana z poznaniem Jezu-
sa. Im mniej znamy Jezusa tym mniej jesteśmy otwarci na rea-
lizacje woli Bożej. Im lepiej znamy Jezusa, tym bardziej staje-
my się Jego świadkami w dzisiejszym świecie. Znać Jezusa 
wcale nie znaczy zaraz opuszczać wszystko i jechać nie wiem 
gdzie. Poznać Jezusa, znaczy w pierwszym rzędzie odnaleźć 
w sobie miłość Bożą, na niej oprzeć swoje życie i nią się dzie-
lić z innymi. Znaczy stać się autentycznym uczniem Jezusa 
tam gdzie się żyje, pośród swoich, bliskich, przyjaciół czy też nieprzyjaciół. Znaczy podjąć 
troskę o dobro świata w którym żyję, poznać Jezusa, to budować wspólnotę opartą na 
sprawiedliwości i braterstwie, w której każdy człowiek ma swoje prawa i swoje obowiązki, w 
której nikt nikogo nie ogranicza i nie odbiera mu wolności. Czy rzeczywiście poznaliśmy Je-
zusa? Gdybyśmy lepiej poznali Jezusa, nasze życie byłoby inne. Nie byłoby tak wielu grze-
chów, tak wielu podziałów i nienawiści, nie byłoby nieustannej wojny między nami, nie było-
by ideologii przeciwnych Ewangelii, ani zwalczania wiary, nie byłoby rozwiązłości moralnej i 
obyczajowej. Byłoby więcej pokoju, harmonii między ludźmi, więcej wzajemnego poszano-
wania, więcej bezinteresownej współpracy, nasze wzajemne relacje byłyby oparte na miło-
ści…                                                                                                  /abp. Tadeusz Wojda/  

Boży człowiek… - św. Antoni Peczerski, opat (10 lipca) 
Jego pierwotne imię to Antypas. Pochodził z grodu Lubecz nad Dnieprem, leżącego na 
północ od Kijowa (obecnie miasto w obwodzie czernihowskim na Ukrainie, przy granicy z 
Białorusią). Urodził się w roku 963 (lub 983). Jako młody człowiek zapoznał się z życiem 
zakonnym na górze Athos. Tam złożył śluby zakonne i przyjął imię Antoni. Po powrocie na 
Ruś zajął pieczarę w pobliżu Kijowa, w której wiódł surowe życie pustelnika. Od tego 
miejsca otrzymał przydomek "Peczerski" (lub "Kijowsko-Peczerski"). Mnich stał się sławny w 
okolicy. Po pewnym czasie zaczęli gromadzić się wokół niego uczniowie. Z ich pomocą 
powiększył pieczarę i urządził w niej cerkiew. Wokół wydrążono groty-cele. Dał tym samym 
początek Ławrze Pieczerskiej (Peczorskiej), najsłynniejszemu klasztorowi na Rusi, 
zwanemu matką monasterów. Początkowo Antoni sam kierował życiem mnichów, które 
wypełniała praca, czuwanie i modlitwa; zakonnicy troszczyli się o wstrzemięźliwość, 
umartwiali swoje ciała. Kiedy życie wspólnoty było w miarę zorganizowane, mianował 
igumena, a sam usunął się do osobnej groty, której nie opuszczał przez 40 lat. Po radę 
przychodzili tam nie tylko mnisi, ale przybywała licznie także ludność ziem ruskich, prosząc 
o modlitwę, dzięki której chorzy odzyskiwali zdrowie. Za wstawiennictwem Antoniego działy 
się liczne cuda. Zmarł 10 lipca (lub 27 maja) 1073, mając prawdopodobnie 90 lat. Ruś 
widziała w nim ojca życia monastycznego, związanego z tradycją wschodnią. Ławra 
Peczerska była przez lata rozbudowywana i przez wieki trwało tu życie monastyczne. 
Obecnie mieści się w niej siedziba zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego 
Patriarchatu Moskiewskiego. Obiekt został wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO w 1990 r., a po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości (1991 r.) gruntownie 
odnowiony i ponownie konsekrowany w 2000 r. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
1) 29 czerwca przypadała 70 rocznica święceń kapłań-
skich Benedykta XVI papieża seniora.  
2) Tego samego dnia Papież Franciszek poświęcił paliu-
sze mianowanych w ciągu ostatniego roku metropolitów 
w tym metropolity Gdańskiego – abp. Tadeusza Wojdy. 
Paliusze są przypisane do danego miejsca a nie osoby 
dlatego Białostocki paliusz abp. Wojda zostawił w Bia-
łymstoku. Paliusz jest elementem stroju liturgicznego ka-
tolickich metropolitów który jest noszony na ramionach. 
Paliusze wykonane są z białej wełny ozdobione sze-
ścioma czarnymi równoramiennymi krzyżami. Paliusz 
ma podkreślać władzę metropolity. Noszony jest jedynie 
podczas Mszy Świętej.  

Zamyśl się… 
„Ten jest łagodny, kto umie 
znosić bliźnich i siebie sa-
mego.” / Św. Jan od Krzy-
ża/ 

Uśmiech 
W dzień świętych Piotra i Pawła katecheta stara się wyjaśnić 
klasie hierarchiczną strukturę Kościoła. Pyta więc: 
- Kto stoi na samym szczycie naszego Kościoła? 
Dzieci na to: 
- Kogut na wieży kościelnej. 

Czy wiesz, że… 
1) Równolegle do rozgrywek euro 2020 rozgrywały się mecze Ligi Narodów w siatkówce w 
których Polska reprezentacja jak burza doszła do finału ostatecznie zostając wicemistrzami 
świata. Wielkie gratulacje za godziny treningów, zaangażowanie, pasje i hart ducha dla 
naszej reprezentacji siatkarzy. 

 


