
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    11.07 Św. Benedykta, opata patrona Europy ( Święto)11.07 Św. Benedykta, opata patrona Europy ( Święto)11.07 Św. Benedykta, opata patrona Europy ( Święto)11.07 Św. Benedykta, opata patrona Europy ( Święto)    
1800  + Genowefę, Stanisława Sochów, zm. z rodz. Sochów, rodz. Brzozów, Franciszka 

Kutę, Wiktora Kowalskiego, + Sebastiana Moćko z int. rodziny Kutów 

Wtorek  12.07 Ś12.07 Ś12.07 Ś12.07 Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,, bp. i męczennika (wsp. obow.) w. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,, bp. i męczennika (wsp. obow.) w. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,, bp. i męczennika (wsp. obow.) w. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,, bp. i męczennika (wsp. obow.)     
 700 + Alicję Wojtyś z int. córki Bogumiły z rodziną    
1800

 +Anielę Baran, Franciszka Barana z int. córki 

Środa 13.07 Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta  (wsp. 13.07 Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta  (wsp. 13.07 Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta  (wsp. 13.07 Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta  (wsp. oooobowiązkowe)bowiązkowe)bowiązkowe)bowiązkowe)    
700 + Mariannę Sołtys, Stanisława Sołtysa, Bogumiła i Zbigniewa Baranów z int. Sołtysów  

1800 +  Józefa Pyczka z int. córki Agnieszki z rodziną 

Czwartek    14.07 Dzień Powszedni14.07 Dzień Powszedni14.07 Dzień Powszedni14.07 Dzień Powszedni    
700 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 10-tą r. ślubu Agnieszki  

i Pawła Kochel oraz ich dzieci z int. rodziców  

1800  + Henryka Wiejasa z int. rodziny 

Piątek  15.07 Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła (wsp. 15.07 Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła (wsp. 15.07 Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła (wsp. 15.07 Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła (wsp. oooobowiązkowe)bowiązkowe)bowiązkowe)bowiązkowe)    
1800

 + Henryka Materka z int. żony z dziećmi 

Sobota  16.07 NMP z Góry Karmel (wsp. 16.07 NMP z Góry Karmel (wsp. 16.07 NMP z Góry Karmel (wsp. 16.07 NMP z Góry Karmel (wsp. oooobowiązkowebowiązkowebowiązkowebowiązkowe))))    
700 + Henryka Pędzika z int. rodziny Pędzików 

*) Annę, Ignacego Cichońskich z int. Krukowej 

Niedziela  17.07 XVI Niedziela Zwykła17.07 XVI Niedziela Zwykła17.07 XVI Niedziela Zwykła17.07 XVI Niedziela Zwykła    
800

 +  Irenę Gruszczyńską z int. dzieci z rodzinami 

1000  + Stanisława Tkacza, Janinę Tkacz z int. rodziny  

1200
 + Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 10-tą r. ślubu Agnieszki  

i Pawła Kochel oraz Anity i Marcina Głuszków z int. rodziców 

1600 + Henryka Kurdka z int. rodziny 
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Komentarz… 
Wielkie drzewo wyrasta z małego ziarna, 
ukrytego pod ziemią. Jest tam głucho, 
ciemno, niemalowniczo. Nie ma zielonych 
gałęzi, tylko korzenie. Zamiast barwnych 
ptaków – pędraki, dżdżownice, chrabąsz-
cze, krety (może tak czujne, że nie zapa-
dają w sen zimowy?). Każde drzewo ro-
śnie nie tylko w górę, ale i w dół. Bez tego 
drzewa niewidocznego, tajemniczego, 
niepozornego, niekolorowego, niedekora-
cyjnego, a tak istotnego, nie byłoby tego, 
co widoczne i piękne. Najczęściej chcemy 
dziać na zewnątrz i szukamy efektów, 
owoców, wzlotów. Zaniedbujemy to, co ma 
dziać się wewnątrz nas. Jaka jest nasza 
modlitwa, ta, której nie widać na ze-
wnątrz? Nie recytacyjna, trzepocząca jak 
ptak, ale własna, wewnętrzna, nieraz głu-
cha, sam na sam? Jakie są nasze inten-
cje, te nie opowiadane, niezapisane? Wia-
ra dlatego jest tak potężna, że stoi na 
straży ukrytego życia człowieka, tego, co 
dopiero decyduje o wzroście i bez czego 
cały świat głupieje – na straży refleksji, 
modlitwy, kontemplacji, sam na sam z Bo-
giem i sobą.              /ks. Jan Twardowski/ 
 

16 lipca 
NMP z Góry Karmel 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 55,10-11   /      Rz 8,18-23        Ewangelia: Mt 13,1-9 
„Tamtego dnia, po wyjściu z domu, usiadł Jezus nad jeziorem. Zebrały się przy Nim tłumy 
tak liczne, że wszedł do łodzi, usiadł w niej, a cały tłum był na brzegu. Zaczął im dużo mó-
wić w przypowieściach. Powiedział: ‘Oto siać wyszedł siewca. Kiedy siał, jedne [ziarna] pa-
dły przy drodze. Ptactwo przyszło i wydziobało je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewie-
le znalazły ziemi. Szybko wzeszły, bo nie miały głębokiego podłoża. Gdy jednak słońce się 
podniosło i spiekotą zostały dotknięte, uschły z braku korzenia. Inne znowu padły między 
osty. Osty wybujały i zagłuszyły je. Jeszcze inne padły na ziemię dobrą i wydały plon: to 
stokrotny, tamto sześćdziesięciokrotny, a tamto trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niech słu-
cha’ ". 
 

 
 

 

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

Modlitwa… 
Panie, niech matczyne modlitwy chwalebnej 

Matki Dziewicy z Góry Karmel przyjdą nam z pomocą, 
abyśmy mogli dotrzeć do prawdziwego szczytu, 

jakim jest Jezus Chrystus. 
Amen 

Ekstra… 
× 11 lipca – Światowy Dzień Ludności 
× 17 lipca pani Irena Gola organizuje z naszej parafii pielgrzymkę autokarową do Sank-
tuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu, Sanktuarium MB w Tuchowie i innych polskich 
sanktuariów. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjeździe. 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 

nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 



 

A w parafii… 
▪ W sobotę 25 czerwca 2011 w Dębskiej Woli odbyło się uroczyste otwarcie toru motocros-
sowego. Pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia był Brzeziński Klub Motocrossowy 
"Racing". Uroczystego poświęcenia toru dokonał ksiądz proboszcz Jan Pragnący. 
▪ W ubiegłą niedzielę na mszy św. o godz. 10.00 odbyło się uroczyste pożegnanie ks. Rafała 
Nowińskiego. 
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zaprasza serdecznie na III Brzeziński Piknik 
Artystyczny, który odbędzie się 17 lipca w godz. 16.00-20.00 na placu rekreacyjno-
sportowym w Brzezinach. W jego ramach zaplanowano: występy artystyczne, wystawy twór-
czości plastycznej i rękodzieła, pokazy, zabawy i konkursy, Konkurs Wiejskiego Jadła, roz-
strzygnięcie konkursu fotograficznego, 2. Bieg o Laur Brzezin i inne atrakcje. Zwieńczeniem 
pikniku będzie seans filmowy pod gwiazdami. 

Nowa książka o diecezji 
„Diecezja Kielecka. Miejsca – Historia – Tajem-
nice” to album, który właśnie ukazał się nakła-
dem Wydawnictwa Jedność. Dzięki niemu po-
znamy piękno i niepowtarzalny urok naszych 
kościołów, tych zabytkowych oraz współcze-
snych. Czytelnik znajdzie w publikacji opisy 
wszystkich 303 parafii diecezji. Autorami są 
dziennikarze tygodnika „Niedziela” w Kielcach: 
Władysław Burzawa, Katarzyna Dobrowolska  
i Agnieszka Dziarmaga. Redaktorem meryto-
rycznym – ks. Paweł Tkaczyk. Dzięki ich pracy 
dowiemy się na przykład, że według jednej  
z hipotez, w Żębocinie, w dekanacie proszo-
wickim, proboszczem był św. Stanisław ze 
Szczepanowa. W opisie znajduje się rys histo-
ryczny, ciekawostki oraz praktyczne informacje.  
Całości dopełniają piękne zdjęcia świątyń. 

„„„„UUUUśmiech Jana Pawłamiech Jana Pawłamiech Jana Pawłamiech Jana Pawła II II II II””””    
Pragniemy kontynuować serię krótkich 
anegdot i opowiastek z życia błogosławio-
nego papieża Jana Pawła II. Tym razem 
pochodzą one z książki ks. Kazimierza Pie-
latowskiego „Uśmiech Jana Pawła II”. 
1. Literatka krakowska Janina Hertz opo-
wiadała, że młody biskup Karol Wojtyła 
szczególnie lubił odwiedzać chorych. Było 
widać, że jest bardzo przemęczony, a jed-
nak zawsze potrafił się do chorych 
uśmiechnąć, a nawet z nimi pożartować. 
Kiedyś także przybył do Trzebini podczas 
rekolekcji dla chorych i przy tej okazji prze-
prowadził niezwykłe wybory na „Miss Opie-
kunkę”. Wyczuwał bowiem doskonale, że 
tym schorowanym ludziom uśmiech jest tak 
samo potrzebny jak najlepsze lekarstwo. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Benedykt XVI upoważnił kard. Angelo Amato do zatwierdzenia 15 dekretów dotyczących 27 
sług Bożych. W gronie tym jest jedna Polka – s. Zofia Czeska z Maciejowskich (1584-1650), 
założycielka Zgromadzenia Sióstr od Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (prezentek). 
Wśród kandydatów na ołtarze są męczennicy i wyznawcy z 9 państw: Włoch, Francji, Meksy-
ku, Niemiec, Hiszpanii, Austrii, Indii, Polski i Sudanu. Są to kobiety – 19 i mężczyźni – 8. 
Najwięcej osób w tym gronie ma Hiszpania – 15, w tym 13 sióstr miłosierdzia (szarytek), mę-
czennic z czasów wojny domowej w tym kraju, zamordowanych między 19 sierpnia a 9 grud-
nia 1936 na terenie archidiecezji Walencji. Cztery dekrety dotyczą uznania cudów przypisy-
wanych wstawiennictwu sług Bożych: Mariana Arciero – kapłana z Włoch (1707-88), Jana 
Józefa Lataste’a – dominikanina z Francji (1832-69), s. Marii Agnieszki Teresy od Najświęt-
szego Sakramentu Arias Espinosa z Meksyku (1904-81) i świeckiej, matki rodziny Hildegardy 
Burjan z Niemiec (1883-1933). Trzy dokumenty oznaczają uznanie męczeństwa: Salvio Hu-
ixa Miralpeixa – biskupa Lleidy w Hiszpanii (1877-1936), zabitego w tymże mieście, Karola 
Lamperta – kapłana z Austrii (1894-1944), zamordowanego w obozie koncentracyjnym w 
Halle nad Soławą i wspomnianych zakonnic hiszpańskich z Józefą Martínez Pérez na czele. 
Oprócz wspomnianej s. Zofii Czeskiej z Maciejowskich zatwierdzone dziś dekrety zawierają 
jeszcze jeden akcent polski. Chodzi o s. Laurę Meozzi, która od 1922 aż do śmierci działała 
na terenie naszego kraju, a zmarła w miejscowości Pogrzebień w diecezji katowickiej i tam 
znajduje się jej grób. Po wybuchu II wojny światowej w 1939, mimo zachęt, a nawet ponagleń 
ze strony konsula Włoch nie opuściła Polski a całą okupację przeżyła w Laurowie koło Wilna.                                  

Boży człowiek…  -  św. Kamil de Lellis (14 lipca) 
Św. Kamil urodził się w 1550 w Abruzzach. 
Początkowo prowadził życie żołnierskie 
walcząc przeciwko Turkom w służbie  
w Wenecji. Później zapragnął zostać kapu-
cynem, ale z powodu rany w nodze musiał 
opuścić zakon. Własne cierpienia zapro-
wadziły go do szpitala dla nieuleczalnie 
chorych w Rzymie, gdzie spełniał najniższe 
posługi i przygotował chorych do dobrej 
śmierci. Tu odnalazł swoje powołanie. Jako 
32- letni mężczyzna rozpoczął naukę by 
zostać kapłanem. W 1582 roku założył za-
kon kleryków regularnych do posługi cho-
rym. Jego praca przynosiła bardzo duże 
efekty, i przyciągała coraz to nowych klery-
ków. Św. Kamil umarł 14 lipca 1614 roku  
w domu macierzystym swojego zakonu. 
Jest patronem szpitali i chorych. Modlitwa: 
Boże i Panie mój, któryś nam dał w św. 
Kamilowi wzór niestrudzonej pracy i troski 
o zbawienie, naucz nas gardzić ziemskimi 
dobrami, a cenić nade wszystko wiekuiste, 
jakimi cieszą się wszyscy, którzy zachowu-
ją przykazania Twe i idą w ślady Syna 
Twego a Zbawiciela naszego. Amen. 

Zamyśl się… 
„Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wy-
razem działania miłości i obecności miłosier-
dzia w ludzkim świecie.”            /Jan Paweł II/ 

Uśmiech… 
- Ale nudny program leci dziś w TV! - skarży 
się dziadek wnuczkowi. - Dziadku, ty znów źle 
postawiłeś fotel i oglądasz akwarium... 

Coś dla ducha… 
„Kolor roweru” 

Pewnego dnia dziewczynka postanowiła polakierować swój rower. Wybrała kolor zielony, któ-
ry bardzo lubiła. Ale jej starszy brat powiedział: <<Nigdy nie widziałem zielonego roweru! Po-
lakieruj go na czerwono. Będzie piękny!>>. Czerwony kolor podobał się również dziewczynce 
i polakierowała go na czerwono. Ale jej koleżanka powiedziała: <<Wszyscy mają czerwone 
rowery! Dlaczego nie polakierujesz go na niebiesko?>>. Dziewczynka po, zastanowieniu, po-
lakierowała rower na kolor niebieski. Ale syn sąsiadki stwierdził: <<Niebieski rower? Ten kolor 
jest smutny! Żółty jest o wiele weselszy>>. Dziewczynka przyznała, że żółty kolor jest wesel-
szy. Ale sąsiadka oznajmiła: <<Co za okropny kolor! Uważam, że najlepszy byłby brązowy>>. 
I dziewczynka polakierowała rower na brązowo. Nadszedł starszy brat i zawołał: <<Czy nie 
miałaś pomalować go na czerwono? Brązowy jest taki pospolity! Musisz użyć czerwonego, 
koniecznie!>>. Wtedy dziewczynka zaczęła się śmiać. Wzięła puszkę z zielonym lakierem, 
pomalowała nim rower i nie zwracała więcej uwagi na to, co mówią inni. 
Przykładanie zbytniej wagi do tego, co mówią inni, może być bardzo zdradliwe. Pewnego 
dnia słowik zachorował i przestał śpiewać. <<On nie jest chory>> - stwierdziły wróble. <<Jest 
tylko zbyt leniwy, żeby śpiewać>>. Taki komentarz obraził głęboko słowika, który podjął śpiew 
na nowo. <<Miałyśmy rację!>> - stwierdziły wróble. Słowik zmobilizował resztki swych sił, po 
czym zakończył życie. Wtedy wróble powiedziały: <<Dlaczego śpiewał, skoro był chory?>>. 

 /Bruno Ferrero/ 
 


