
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    25.0725.0725.0725.07 Św. Jakuba Apostoła (święto) Św. Jakuba Apostoła (święto) Św. Jakuba Apostoła (święto) Św. Jakuba Apostoła (święto)    
700 + Edwarda Wojtysia z int. dzieci 
1800  + Krzysztofa Lewickiego z int. rodziców 
Wtorek  26.0726.0726.0726.07 Św. Joachima i Anny Św. Joachima i Anny Św. Joachima i Anny Św. Joachima i Anny rodziców NMP rodziców NMP rodziców NMP rodziców NMP    
 700  + Władysława Nowaka, Mariannę i Henryka Nowaków z int. syna Stanisława      
1800 + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Andrzeja Czarneckiego, Lucjana Franko-
wicza, Edwarda Kasperka z int. Czarneckich 
Środa  27.0727.0727.0727.07 Dzień Zwykły  Dzień Zwykły  Dzień Zwykły  Dzień Zwykły     
700 + Teresę Żbikowską, Andrzeja Zychowicza, Jana, Anielę, Zdzisława, Tadeusza Zy-
chowiczów z int. rodziny 
1800 +  Stanisława Robaka, Antoninę, Czesława Krupińskich, Irenę, Edwarda Pobochów  
Czwartek    28.0728.0728.0728.07 Dzień Zwykły Dzień Zwykły Dzień Zwykły Dzień Zwykły    
*) + Jana, Józefę Kruków, Mariannę Kruk z int. Kruka  
1800  + Władysława, Stefanię, Edwarda Metryków, Stefanię, Wincentego Szałasów  
Piątek  29.0729.0729.0729.07 Św. Marty (wsp. obowiązkowe) Św. Marty (wsp. obowiązkowe) Św. Marty (wsp. obowiązkowe) Św. Marty (wsp. obowiązkowe)    
700 + Stanisława Kochana z int. rodziny 
1800 + Józefa Łukasiewicza zm. z rodziny Wieczorków, rodz. Łukaszewiczów z int. syna 
Adama z rodziną  
Sobota  30.0730.0730.0730.07 Dzień Zwykły Dzień Zwykły Dzień Zwykły Dzień Zwykły    
700 + Stefana, Helenę Barańskich z int. córki  
*) 25-tą r. ślubu Bożeny i Krzysztofa Żaków dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu  
Niedziela  31.0731.0731.0731.07 XVIII Niedziela Zwykła  XVIII Niedziela Zwykła  XVIII Niedziela Zwykła  XVIII Niedziela Zwykła     
800 + Stanisława Szyszkę, Sabinę, Piotra Marców z int. siostry 
10 Do MB i SPJ i w 1-szą r. ślubu Agnieszki i Roberta dziękczynna z prośbą o dalsze bł.  
w życiu z int. rodziców 
1200 + Leszka Kurtka, Stanisławę, Genowefę, Bogusława Zawadzkich z int. rodziny 
1600 +  Wincentego, Anielę, Zdzisława Kubickich, Mariannę, Janusza Misiorów, Helenę, 
Zygmunta Baranów z int. Kubickiej 
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Tam skarb twój, 
gdzie serce twoje 

 

Komentarz… 
Poszukujący pięknych pereł był 
znawcą i musiał męczyć się, by 
znaleźć cenną perłę. Człowiek, 
który odnalazł skarb w roli, znalazł 
go przypadkiem. Są tacy, którzy 
mają Boga wypracowanego. Stu-
diowali teologię, pracowali, mę-
czyli się, szukali Go długo. Inni 
otrzymali wiarę od razu, przez ro-
dziców czy łaskę. Niezależnie od 
tego, czy dar łaski jest przez nas 
wypracowany, czy przyszedł do 
nas z nieba – Bogu trzeba oddać 
wszystko, co się ma, ambicje, 
plany, przywileje. Nie bać się 
strat, upokorzeń, niepowodzeń, 
starości. Wszystko jest drogą do 
Boga. Wierzący powinien wie-
dzieć, że jeśli Bogu odda wszyst-
ko, wszystko potem otrzyma. Jest 
to właściwie Ewangelia dla ludzi 
wierzących, tych, którzy mówią, 
że mają skarb wiary. Niewierzący 
dopiero szukają, zbierają i nie 
wiadomo, jacy będą, gdy odnajdą 
skarb. Może będą lepsi od nas.    

/ks. Jan Twardowski/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     1 Krl 3,5.7-12   /    Rz 8,28-30    Ewangelia:     Mt 13,44-52 
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien 
człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę ro-
lę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego 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 naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, 
wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz  
i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On 
rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa nie-
bieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy 
nowe i stare.” 
 
 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Tomasza Ku-
bickiego z Nidy, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 25.07 – Dzień Bezpiecznego Kierowcy  



A w parafii… 
▪ W ostatnim czasie dzięki Komitetowi Odnowy Kościoła Parafialnego w Brzezinach został 
odnowiony i pozłocony kielich mszalny z naszego kościoła. W tym samym czasie renowacji 
została poddana także pasyjka z poł. XIX w. z kaplicy w Nidzie. Prace wykonano w pracowni 
Roberta Honzy w Krakowie, a sfinansowała je Redakcja naszego Pisma. 
▪ Przypominamy, że w przypadku zmieniania pomnika na cmentarzu w Brzezinach, należy z 
szacunkiem podejść do krzyża i wizerunku Pana Jezusa. Ostatnio zdarzyło się, że został On 
wyrzucony razem z gruzem. Przy zmianie nagrobka najlepszym rozwiązaniem jest zakopanie 
go w trakcie prac w ziemi. O pracach na cmentarzu proszę informować ks. Proboszcza. 
▪ Redakcja Pisma SANCTUS pozdrawia wszystkich księży i siostry zakonne przebywające 
na urlopie w naszej parafii. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie. 

Z życia wsi… 
W ubiegłą niedzielę 17 lipca odbył się na placu 
rekreacyjno-sportowym w Brzezinach III Brzeziń-
ski Piknik Artystyczny. Jego organizatorem było 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Na 
imprezę przybyło ok. 30 wystawców. Byli wśród 
nich malarze, poeci, zespoły, twórcy rękodzieła, 
pasjonaci, ogólnie rzecz biorąc – artyści. Każdy  
z przybyłych mógł za darmo skosztować gro-
chówki oraz skorzystać z degustacji Wiejskiego 
Jadła i nalewek regionalnych. W ramach pikniku 
przygotowano wiele atrakcji: wystawy („Aniołom 
swoim dał rozkaz o Tobie, aby cię strzegli”; prac 
wykonanych z suszonych traw przez dzieci z misji 
palotyńskiej w Rwandzie; archiwalnych zdjęć  
z dawnych Brzezin; fotografii z konkursu o ka-
pliczkach; starych aparatów), konkursy (Wiejskie-
go jadła; na nalewkę regionalną; układania kom-
pozycji kwiatowych; muzyki filmowej; wiedzy o ar-
tystach regionalnych), malowanie (marzeń dzie-
cięcych na wielkich arkuszach papieru z zarysem 
brzezińskiego kościoła; twarzy i paznokci dzieci)  
i pokaz Nordic Walkingu. Tego dnia odbył się tak-
że 2. Bieg o Laur Brzezin na trasie 7 km. Wzięły 
w nim udział osoby z różnych stron Polski. I miej-
sce zajął Adrian Połeć z Rudy Śląskiej. Zwień-
czeniem pikniku był seans filmu „Fire proof” pod 
gwiazdami. Liczni goście, przybyli na imprezę, są 
najlepszym dowodem, że była ona udana. Ci, któ-
rzy nie byli – niech żałują. Organizatorzy dziękują 
wszystkim za pomoc w przygotowaniach.       /KP/ 

XXX PPK 

Od 5 do 13 sierpnia zapraszamy do 
wspólnego wędrowania z Wiślicy na 
Jasną Górę. W tym roku myślą główną 
są słowa „W KOMUNII Z BOGIEM”. 
Decyzją ks. biskupa ordynariusza 
Stanisława Szymeckiego, Piesza 
Pielgrzymka Kielecka wyruszyła po raz 
pierwszy na szlak pątniczy 7 sierpnia 
1982 roku. W pielgrzymce wzięło udział 
1700 pątników. Przez pierwsze trzy lata 
trasa pielgrzymki prowadziła na Jasną 
Górę z Wiślicy, kolebki chrześcijaństwa 
polskiego przez Pińczów, Jędrzejów, 
Oksę, Dzierzgów, Secemin, Koniecpol, 
Mstów. W 1985 roku trasa pielgrzymki 
uległa zmianie. Od tamtego czasu 
prowadzi ona z Wiślicy przez Busko, 
Pińczów, Kielce, Włoszczowę,Koniecpol, 
Mstów na Jasną Górę.  Duże zasługi w 
rozwój i charakter Pielgrzymki wniósł 
biskup pomocniczy Mieczysław Jaworski, 
który przez 21 lat, do swojej śmierci, 
pielgrzymował. Pierwszym kierownikiem 
pielgrzymki był ks. Marian Janus, który 
przez kolejne 22 lata jej przewodził. W 
latach 2004-2010 kierownikiem 
Pielgrzymki był ks. Józef Kubicza. W tym 
roku jego miejsce zastąpił ks. Jacek 
Iwan. Uroczyste wejście na Jasną Górę 
ma miejsce 13 sierpnia ok. godz. 14.00.    

Zakonnie… 
Bonifratrzy – znani są z prowadzenia szpitali, w których stosowane są najnowocześniejsze 
metody leczenia, dbają w nich nie tylko o zdrowie fizyczne pacjentów, ale także o zaspokoje-
nie ich potrzeb duchowych. Charyzmatem zgromadzenia jest posługa chorym, ubogim, cier-
piącym i najbardziej potrzebującym. Członkowie zakonu składają dodatkowy ślub – szpital-
nictwa. Zakon założył św. Jan Boży w 1540 r. w Grenadzie, w Polsce jest on od 1609 r.  
W Polsce bonifratrzy prowadzą szpitale, ośrodki geriatryczne, przychodnie, apteki oraz po-
radnie lekarskie. Pełna nazwa: Zakon Szpitalny św. Jana Bożego (OH).                /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Marta (29 lipca) 
Marta pochodziła z Betanii, miasteczka poło-
żonego na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, 
w pobliżu wioski Betfage, odległego od Jero-
zolimy ok. 3 km drogi. Była siostrą Marii i Ła-
zarza, których Chrystus darzył swą przyjaź-
nią. Bardzo wiele razy gościła Go w swoim 
domu. Św. Łukasz opisuje szczegółowo jed-
no ze spotkań. Martę wspomina w Ewangelii 
św. Jan, odnotowując wskrzeszenie Łazarza. 
Wyznała ona wtedy wiarę w Jezusa jako 
Mesjasza i Syna Bożego. Ewangelista Jan 
opisuje także wizytę Jezusa u Łazarza na 
sześć dni przed wieczerzą paschalną, gdzie 
posługiwała Marta. Właśnie z Betanii Jezus 
wyruszył triumfalnie na osiołku do Jerozolimy 
w Niedzielę Palmową. Wreszcie w pobliżu 
Betanii Pan Jezus wstąpił z Góry Oliwnej do 
nieba. Na Wschodzie cześć naszej św. Mar-
ty datuje się od wieku V, na Zachodzie - od 
wieku VIII. Już w wieku VI istniała w Betanii 
bazylika na miejscu, gdzie miał stać dom Ła-
zarza i jego sióstr. W ikonografii św. Marta 
przedstawiana jest w skromnej szacie z pę-
kiem kluczy za pasem, czasami we wspania-
łej sukni z koroną na głowie. Często pojawia 
się na obrazach również z siostrą, św. Marią. 
Są prezentacje, w których prowadzi smoka na pasku lub kropi go kropidłem. Nawiązują one 
do legendy, iż pokonała potwora Taraska. Jej atrybutami są: drewniana łyżka, sztućce, księ-
ga, naczynie, różaniec. Modlitwa: Wysłuchaj nas, Boże, Zbawicielu nasz, abyśmy weseląc 
się obchodem uroczystości św. Marty, dziewicy Twojej, z przykładów jej życia uczyli się czy-
nić postęp w pobożności. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na 
ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. 

Zamyśl się… 
„Kiedy się sądzi, że On jest 
nieobecny, można Go oglą-
dać – kiedy jest obecny, nie 
można Go zobaczyć.”  
                       /Św. Augustyn/ 

Uśmiech… 
W czasie kazania rekolekcyjnego ksiądz tłumaczy dzieciom 
czego nie powinny robić i zadaje pytanie "Dlaczego kotkowi 
nie wolno obcinać ogonka". Rezolutna sześciolatka podnosi 
rączkę do góry i mówi: "Co Bóg złączył, człowiek niech nie 
rozdziela" 

Coś dla ducha… 
„Banknot” 

Prelegent zaczął swoje wystąpienie machając zielonym banknotem. <<Kto chciałby mieć 
banknot o wartości 100 euro?>> - zapytał. Podniosło się wiele rąk, a prelegent kontynuował: 
<<Zanim go oddam, muszę najpierw coś zrobić>>. Pogniótł banknot gwałtownie, a potem 
spytał ponownie: <<Kto chciałby go mieć?>>. Ręce znowu uniosły się do góry. <<A jeśli zro-
bię tak?>>. Rzucił banknot o ścianę i gdy spadł na podłogę podeptał go mocno. Papier był te-
raz brudny i podarty. <<Czy ktoś go teraz zechce?>>. Znów podniosły się ręce. Choć w tak 
opłakanym stanie, banknot nie stracił swej wartości.  
W życiu wielokrotnie bywamy ranieni, deptani, niszczeni – a jednak zachowujemy ciągle swą 
wartość. Jeśli ją mamy.                                                                                       /Bruno Ferraro/ 

 


