
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 30.08 Dzień Powszedni 
1800 + Marię, Jana Tkaczów z int. Władyszewskich  
Wtorek  31.08 Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera 
 1800 + Józefę, Jana Kruków, Mariannę Kruk z int. Kruka 
Środa  01.08 Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obow.) 
1730 Do SPJ i MBNP dziękczynna z prośbą o bł. i opiekę dla Tomasza w życiu i pracy  
z int. babci   
1800 + Adama Młynarczyka z int. rodziców   
Czwartek 02.08 Dzień Powszedni 
1800  + Zofię, Jana Woźniaków z int. córki 
Piątek  03.08 Dzień Powszedni 
1800 1) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Ilony Woj-
cieszńskiej z int. rodziców i brata 
        2) + Genowefę Zawiasa (2 r. śm.) z int. męża i córek  
Sobota  04.08 Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera (wsp. obowiązkowe) 
1430 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 25-tą r. ślubu Elżbiety  
i Sławomira Szewczyków z int. dzieci 
1500 Czesława Lużyńskiego, Bolesława, Genowefę, Stanisława Lużyńskich, Mariannę, Jó-
zefa Gierczaków z int. Kołków 
1530 Marcina Sołtysa (2 r. śm.) z int. rodziców i rodzeństwa  
1700 ślub Stokowiec Kondrat i Monika Posłowska   
Niedziela  05.08 XVIII Niedziela Zwykła 
800 + Henryka Słowińskiego (r. śm.) z int. żony z dziećmi 
1000 + Marię Frankowicz, Władysława Frankowicza, Marię, Stefana Łysaków 
1200 + Janinę Ślusarczyk, Anielę, Jana Malickich z int. Węgrzynów 
1600 + Helenę Kruk, Władysława Kruka, Tadeusza, Eugeniusza Kruków, Danutę Stoko-
wiec z int. Lewoniewskich   
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Słowa błogosławionych… 
„Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się 
ono nieoczekiwanie – mówi się tak: „nieoczekiwanie” – nigdy nie jest intruzem ani 
agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu 
daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia.”  

/bł. Jan Paweł II/ 
„Musimy mieć 
świadomość na-
szej jedności  
z Chrystusem. 
Nasza praca jest 
w pełni apostol-
ska tylko wtedy, 
kiedy pozwalamy 
Chrystusowi pra-
cować w nas  
i poprzez nas,  
z Jego siłą, z Je-
go pragnieniem,  
z Jego miłością.” 
/bł. Matka Teresa 
z Kalkuty/ 

 
 

Panie, Ty wszystko możesz! 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    2 Krl 4,42-44    /     Ef 4,1-6     Ewangelia:       J 6,1-15 
„Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo wi-
dziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam 
ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł 
oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni 
się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpo-
wiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć 
trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: Jest 
tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak 
wielu? Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli 
więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmó-
wiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto 
chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. 
Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, 
napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: 
Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli 
przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.” 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp Natalię Rut-
kiewicz z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 31.07 - Dzień Skarbowości 



A w parafii… 
▪ 3 sierpnia przypada pierwszy piątek miesiąca. Zapraszamy wszystkich parafian do uczest-
nictwa w sakramencie spowiedzi i nabożeństwie. 
▪ Wielkim wyzwaniem stojącym przed naszym narodem jest troska o trzeźwość. Statystyki 
ostrzegają, że w tej kwestii pojawiają się coraz większe problemy i zagrożenia. W tym roku 
sierpień - miesiąc abstynencji będzie przeżywany pod hasłem „Rodzina szkołą trzeźwości”. 

Intencje różańcowe na sierpień 
Ogólna: Aby więźniowie byli trakto-
wani w sposób sprawiedliwy i z po-
szanowaniem ich ludzkiej godności.  
Misyjna: Aby ludzie młodzi, powo-
łani do naśladowania Chrystusa, 
byli gotowi głosić Ewangelię i da-
wać jej świadectwo po krańce ziem! 

Z życia wsi… 
Dnia 22 lipca Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin  
i Podwola zorganizowało kolejną imprezę plenerową. 
Na IV Brzeziński Piknik Artystyczny przybyło bardzo 
dużo osób z Brzezin i okolicy. Trudno się dziwić, po-
nieważ organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. 
Dzień rozpoczął się od pleneru malarskiego, w którym 
wzięło udział 5 osób: malarzy amatorów i profesjonali-
stów. Artyści swoje dzieła tworzyli w okolicy kościoła, 
na Hosie oraz w pobliżu zabytkowej chaty. Główna im-
preza rozpoczęła się o godz. 15.00 na placu za organi-
stówką w Brzezinach. Jednym z pierwszych punktów 
programu było rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficze-
go: „Piękno w drewnie ukryte” – architektura drewniana 
w gminie Morawica, którego laureatem został Bartosz 
Kruk z Morawicy (w konkursie wzięło udział 12 osób). 
Podczas Pikniku można było wziąć udział w Konkursie 
na nalewkę regionalną, w konkursach florystycznym 
 i rysunkowym. Na scenie wystąpili poeci, gawędziarze, 
piosenkarze oraz zespoły śpiewacze. Na stoiskach ar-
tystów można było podziwiać m.in prace hafciarskie, 
rzeźby drewniane, ręcznie wykonaną biżuterię, stylowe 
meble i kompozycje kwiatowe. Jednym z ważniejszych 
wydarzeń, które cieszyło się dużym zainteresowaniem 
był 3. Bieg o Laur Brzezin, w którym wzięło udział 51 
biegaczy z całej Polski. Najszybszym na trasie 7 km 
okazał się Dariusz Starzyński z Klimontowa z czasem 
23 min 23 s. W tym roku dodatkowo odbył się także 
Bieg Przedszkolaków. Impreza mogła się odbyć dzięki 
dużemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia oraz 
znacznemu wsparciu sponsorów. Najlepszym podzię-
kowaniem za trud włożony w organizację była duża 
frekwencja publiczności.                                          /KP/ 

Krew! 
Z apelem o oddawanie krwi zwrócił 
się do społeczeństwa krajowy 
duszpasterz Honorowych Dawców 
Krwi (HDK), ks. płk Zenon Surma, 
kapelan ordynariatu polowego. Ka-
pelan przypomniał, że w pierwszych 
dniach sierpnia wspominani są żoł-
nierze Powstania Warszawskiego  
i zachęca, aby decyzja o oddaniu 
krwi była upamiętnieniem ich czynu 
zbrojnego. – W przeszłości żołnie-
rze przelewali swoją krew na polach 
bitewnych, dziś możemy wykazać 
się bohaterstwem dzieląc się wła-
sną krwią z ofiarami wypadków 
drogowych. Kapelan podkreśla, że 
najbardziej odczuwalny jest brak 
krwi ze współczynnikiem Rh-, 
zwłaszcza grupy 0 ze współczynni-
kiem Rh-, którą ma zaledwie 1 proc. 
populacji. Ks. płk Zenon Surma od 
ponad 30 lat jest honorowym krwio-
dawcą, oddał już ponad 50 litrów 
krwi. 
Zakonnie… 
Mali bracia – swoje powołanie zakonne przeżywają poprzez kontemplację, adorację Chrystu-
sa i ewangeliczne ubóstwo, jednocześnie pracując pośród zwykłych ludzi i uczestnicząc  
w społecznych warunkach życia ludzi ubogich. Duchowym założycielem małych braci jest 
Karol de Foucauld, duży wpływ na ich duchowość miał filozof Jacques Maritain. Mali bracia 
zakładają habit do modlitwy osobistej i liturgicznej, na co dzień używają zwykłego ubrania jak 
ludzie świeccy. Powstali w 1933 r., w Polsce są od 1977 r. Programowo unikają jakiejkolwiek 
zorganizowanej działalności, pragnąc jedynie swoim życiem, uwagą, przyjaźnią i obecnością 
świadczyć, że życie innych, ich kolegów z pracy, sąsiadów ma w oczach Boga głęboki sens  
i każdy człowiek jest przez Niego kochany. Pełna nazwa: Zgromadzenie Małych Braci Jezu-
sa.                                                                                                                             /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Lidia (3 sierpnia) 
Lidia mieszkała w Filippi, w Macedonii. Była zapewne 
osobą zamożną, bowiem purpura - tkanina, którą 
sprzedawała, stanowiła towar luksusowy. Kiedy św. 
Paweł przybył do miasta, w którym mieszkała, Lidia 
była poganką skłaniającą się ku monoteizmowi. Spo-
tkawszy Apostoła przyjęła chrzest. Tekst Łukasza od-
notowuje, że udzieliła mu gościny: Odbiwszy od lądu 
w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a na-
stępnego dnia do Neapolu, a stąd do Filippi, głównego 
miasta tej części Macedonii, które jest [rzymską] kolo-
nią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat 
wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy 
- było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy  
z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też 
nam pewna bojąca się Boga kobieta z Tiatyry, imie-
niem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył 
jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy 
została ochrzczona razem ze swoim domem, poprosi-
ła nas: "Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu - po-
wiedziała - przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie 

w nim". I wymogła to na nas. (Dz 16, 14-15). Paweł pozyskał ją dla Chrystusa jako pierwszą 
pogankę w Europie w czasie swojej drugiej podróży, która obejmowała Małą Azję, Macedonię 
oraz Grecję. Miała ona miejsce w latach 50-52. Łukasz podaje, że spotkanie Apostoła Naro-
dów z Lidią odbyło się nad rzeką. Taki był bowiem u Żydów zwyczaj, że jeśli nie mieli jeszcze 
własnego domu modlitwy (synagogi), zbierali się w pobliżu rzeki dla obmywań rytualnych. Te 
miejsca nazywano proseuche, czyli miejscem modlitwy. Z mieszkańcami Filippi św. Paweł 
zawarł wielką przyjaźń, którą przypieczętował osobnym Listem; wchodzi on w skład ksiąg 
Nowego Testamentu. Apostoł chwali w nim nie tylko gorliwość tamtejszych chrześcijan, ale 
także ich niezwykłą ofiarność, jakiej nigdzie nie napotkał (Flp 4, 15). W tych słowach kryje się 
chyba również wyraźna pochwała dla św. Lidii, która pierwsza udzieliła Apostołowi gościny  
i zapewne nadal hojnie go wspierała w jego potrzebach. Modlitwa: Panie Jezu daj nam siłę 
wiarę taką jak miała święta Lidia. Amen 
Zamyśl się… 
„Nie bójcie się słabości człowieka 
ani jego wielkości! Człowiek zawsze 
jest wielkim, także w słabości.” 

                 /Jan Paweł II/ 

Uśmiech… 
W przedziale podróżny zwraca się do nieznajomej sie-
dzącej naprzeciwko: - Czy mogłaby pani poprosić syna, 
żeby przestał mnie przedrzeźniać? - Kaziu, przestań się 
zachowywać jak idiota! 

Coś dla ducha… 
„Wdzięczne serce” 

„W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie wzglę-
dem was” 1 List do Tesaloniczan 5, 18 
Mój synu! >Człowiek, który liczy swoje zmartwienia, jest dumny, ponieważ zawsze myśli, że 
ktoś ma wobec niego długi. Ale ten, który liczy swoje błogosławieństwa, jest pokorny. Prze-
pełnia go wdzięczność za to, że został obdarowany, chociaż na to nie zasłużył. Tylko ty mo-
żesz wybrać, jakim człowiekiem będziesz. Każdy doświadcza w życiu smutków, ale także 
każdy jest obdarowany ogromnymi błogosławieństwami. Od ciebie tylko zależy, czy zechcesz 
mieć zawsze wdzięczne serce za błogosławieństwa, którymi cię obdarzyłem. Później do-
świadczysz zadowolenia, które poznaje tylko wdzięczne serce. Licz swoje błogosławieństwa. 
Przepełniający Miłość, >Bóg                                                                            /Andy Cloninger/  

 


