
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 13.08 Dzień Powszedni  
1730 Felicję Rodzonek (1 r. śm.) z int. syna Artura z rodziną  
1800 + Tadeusza Wiejasa (r. śm.)  z int. Wiejasowej 
Wtorek  14.08 Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika (wsp. ob.)  
1800 Do SPJ i MB dzięk. z prośbą o bł. w dor. życiu w 18-tą r. ur. Karoliny Łukasiewicz 
Środa  15.08 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (uroczystość) 
800 1) Janinę Praszkiewicz z int. syna z rodziną 
      2) + Stefanię, Ludwika Rabiejów, Władysława Młynarczyka z int. dzieci 
1000 1) + Agnieszkę Duchniak z int. rodziców  
        2) + Józefa Piotrowskiego z int. rodziny 
1200 Msza Św. za parafian żywych i zmarłych 
1600 + Bolesława Ramiączka, Józefę, Mieczysława Ramiączków, Pawła Zawadzkiego, Jó-
zefa, Anielę Zawadzkich z int. rodziny    
Czwartek 16.08 Dzień Powszedni  
1800  + Stefana Szymkiewicza (r. śm.)  z int. rodziny 
Piątek  17.08 Św. Jacka, prezbitera (wsp. obowiązkowe) 
1730 + Halinę Barwinek z int. rodziców i uczniów z klasy III b w Nowinach  
1800 + Ryszarda Kowalskiego (r. śm.) 
Sobota  18.08 Dzień Powszedni  
1400 Mariannę, Franciszka, Józefa, Bogdana, Jana, Stefanię Wawrzeńczyków z int. rodziny 
*) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 25-tą r. ślubu Doroty  
i Krzysztofa Pawlusków z int. rodziców  
1600 ślub Baran Katarzyna i Puchała Mateusz   
Niedziela  19.08 XIX Niedziela Zwykła  
800 + Zbigniewa Gawiora zm. z rodziny Rabiejów 
1000 + Jana Jędrochę, Ryszarda Kobierskiego z int. Jędrochów 
1200 + Józefa Zychowicza z int. żony z dziećmi 
1600 + Anielę, Władysława, Władysława Krążków, Genowefę, Czesława, Stanisława, Bo-
lesława Lużyńskich, Henrykę, Tadeusza, Henryka Bentkowskich z int. Marii Krążek  
z Brzegów 

 

 
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 

 
D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 

PISMO PARAFII P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

 
XIX  Niedziela  

Zwykła 
12 sierpnia 2012 r.  

Nr 38 (194) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:      1 Krl 19,4-8  
                      Ef 4,30-5,2     
Ewangelia:     J 6,41-51 
„Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlate-
go że powiedział: Jam jest chleb, który  
z nieba zstąpił. I mówili: Czyż to nie jest 
Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę 
my znamy? Jakżeż może On teraz mó-
wić: Z nieba zstąpiłem. Jezus rzekł im  
w odpowiedzi: Nie szemrajcie między 
sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, je-
żeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie 
posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu osta-
tecznym. Napisane jest u Proroków: Oni 
wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto 
od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie 
do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek 
widział Ojca; jedynie Ten, który jest od 
Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, 
ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. 
Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni  
i pomarli. To jest chleb, który z nieba 
zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja 
jestem chlebem żywym, który zstąpił  
z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, bę-
dzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, 
jest moje ciało za życie świata.” 

Królowo z obłoków niebieskich 
obdarz nas łaskami 

Słowa błogosławionych… 
„Gdy się człowiek znajduje wobec ołtarza, wie, że na nim składa się Ofiarę, jest to 
ofiara własna Chrystusa, ale jest to zarazem ofiara duchowa każdego człowieka, 
każdego chrześcijanina. Dlatego też ołtarz, jako miejsce ofiary, uczy nas składać du-
chowe ofiary. Bez takich zaś duchowych ofiar nie da się kształtować życia ludzkiego, 
czy to osobistego, czy rodzinnego, czy społecznego. Ołtarz uczy nas miłości.”  

/bł. Jan Paweł II/ 
„Pozwól, aby Jezus posługiwał się tobą nie pytając cię o pozwolenie, a będziesz 
święty bo do niego należysz.”                                           /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 
 
 
 
 

 

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

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Sebastiana Te-
telewskiego z Brzezin, Genowefę Januszek z Brzezin i Ignacego Skowrona z Sit-
kówki, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę 5 sierpnia ok. 40 osobowa grupa pątników z naszej parafii udała się na 
pielgrzymkę do Czernej. Na miejscu uczestniczyli w eucharystii przed obrazem Matki Bożej 
Szkaplerznej po czym wraz z ojcem karmelitą udali się na zwiedzanie sanktuarium. Wizytę  
w Czernej zakończyli modlitwą przy relikwiach św. Rafała Kalinowskiego i odprawieniem dro-
gi krzyżowej. W drodze powrotnej brzezińscy pielgrzymi nawiedzili Bazylikę Grobu Bożego  
w Miechowie. Wyjazd został zorganizowany przez p. Irenę Golę. 
▪ W środę przeżywać będziemy odpust parafialny. Przypominamy, że oprócz kramów i za-
bawy jest to przede wszystkim świętowanie duchowe. Słowo odpust oznacza darowanie 
przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Aby uzyskać 
odpust zupełny 15 sierpnia w naszej parafii należy: wykluczyć wszelkie przywiązanie do ja-
kiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja); nawiedzić pobożnie nasza świąty-
nię oraz wypełnić trzy warunki - spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcają-
cej, przyjęcie Komunii Świętej i odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego. 

Wieści z Londynu  
Na łamach naszego pisma wspominaliśmy 
już o starcie zawodnika z pod kieleckiej 
miejscowości Rafała Dobrowolskiego na 
Igrzyskach Olimpijskich. Startował jako 1-szy 
zawodnik z Polski i otworzył on igrzyska dla 
Polaków w wielkim stylu gdyż podczas eli-
minacji z zimną krwią ustanowił nowy rekord 
Polski w łucznictwie (poprzedni również na-
leżał do niego). Eliminacje pokazały również, 
że stawka jest bardzo wyrównana i nawet 
jeden punkt zmieniał pozycje o kilka miejsc. 
Nasz medalista Mistrzostw Świata oraz Eu-
ropy w zaciętych pojedynkach wygrał kolejno 
w 1/32 finału z Brazylijczykiem Danielem 
Xavierem Rezende a w 1/16 finału z Rahu-
lem Banerjee z Indii. W 1/8 finału niestety 
przegrał z Koreańczykiem Jin Hyek Oh, któ-
ry na olimpiadzie niemiał równych wygrał 
wszystkie pojedynki i tym samym zdobył zło-
ty medal. Gratulujemy Rafałowi, bo nie prze-
grał z byle kim, walczył ze wszystkich sił. 
Dobrowolski jest wychowankiem i trenuje w 
utytułowanym klubie „Stella Kielce” na Sło-
wiku, którego zawodnicy od wielu lat zasilają 
polską reprezentację łuczniczą zdobywając 
medale w Polsce i na całym świecie.      /KK/ 

Ostatni Westerplatczyk 
Dnia 5 sierpnia 2012 roku w wieku 97 lat od-
szedł ostatni obrońca Westerplatte z 1939 ro-
ku – major Ignacy Skowron. Urodził się 24 lip-
ca 1915 w Osinach, gmina Pierzchnica w ro-
dzinie Jana i Klary z Rudników. Służbę woj-
skową odbywał w latach 1938–1939 w 4. Puł-
ku Piechoty Legionów w Kielcach, skąd jako 
starszy legionista został wysłany na Wester-
platte. Służbę na tym posterunku objął 31 
marca 1939 r. Przez 7 dni pod dowództwem 
majora Henryka Sucharskiego bronił Wester-
platte przed Niemcami. Następnie trafił do 
niewoli. Po zwolnieniu zamieszkał z żoną  
w Radkowicach. Mieszkał też w bloku kolejo-
wym w Brzezinach. Na pogrzeb majora do 
brzezińskiego kościoła dnia 8 sierpnia ścią-
gnęły prawdziwe tłumy, razem z oficjalnymi 
delegacjami i licznymi pocztami sztandaro-
wymi. Egzortę pogrzebową wygłosił ks. pro-
boszcz Jan Pragnący. Po mszy św. trumna  
z ciałem zmarłego przykryta biało-czerwoną 
flagą w asyście wojska została odprowadzona 
na cmentarz. Major Ignacy Skowron został 
pochowany z prawdziwymi honorami. Niech 
dobry Bóg nagrodzi go niebem za przebyłe 
życie. Cześć Jego pamięci!                        /KP/                         

Zakonnie… 
Marianie – są pierwszym zgromadzeniem męskim założonym w Polsce i przez Polaka,  
bł. o. Stanisława Papczyńskiego w 1673 r. Po rozkwicie w XVIII w., przeżyli głęboki kryzys 
wskutek rozbiorów, po czym odnowieni zostali przez bł. Jerzego Matulewicza na początku 
XX stulecia. Centrum duchowości marianów jest misterium Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Zgromadzenie poprzez własne wydawnictwo rozpowszechnia książki 
i czasopisma religijne, koncentrując się zwłaszcza na literaturze teologicznej poświęconej 
Matce Bożej. Polscy błogosławieni marianie to: ks. Antoni Leszczewicz, ks. Jerzy Kaszyra. 
Pełna nazwa: Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny (MIC).                                                                                                             /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Innocenty XI 
Benedetto urodził się w możnym rodzie kupieckim 
Odescalchich 19 maja 1611 r. Mając 24 lata wstą-
pił na drogę kapłaństwa. Za pontyfikatu Urbana VIII 
wstąpił do służby papieskiej. Zajmował stanowisko 
protonotariusza, prefekta Kamery Apostolskiej 
(1639), gubernatora Maceraty (1644), komisarza 
finansowego w marchii Ankony. Innocenty X mia-
nował go w 1645 r. Innocenty XI został obrany pa-
pieżem w wieku 65 lat po śmierci Klemensa X 21 
września 1676 r. Jego pontyfikat był jednym  
z ważniejszych w dziejach Kościoła. Na stolicy Pio-
trowej Innocenty XI rozwinął nader wszechstronną 
działalność. Zmienił styl życia swojego dworu: za-
niechał wystawnych przyjęć i życia ponad stan, jak 
to było wówczas w powszechnym zwyczaju na dworach panujących. Zabiegał o morale du-
chownych. Nawoływał do ewangelicznego kaznodziejstwa, katechizowania, ścisłego prze-
strzegania ślubów zakonnych, stosowania rygorystycznych kryteriów przy doborze kandyda-
tów na księży i biskupów. Walczył o sprawną administrację kościelną. Podjął reformę finan-
sowa Państwa Kościelnego, ograniczył liczbę kupowanych stanowisk urzędniczych i prze-
prowadził drastyczne reformy skarbowe. Innocenty XI zabierał głos w sprawie Murzynów 
afrykańskich porywanych do Ameryki. Szczególną troską otoczył tereny misyjne, ustanawia-
jąc w nich hierarchię kościelną. Papież doprowadził też do układu króla Polski Jana III Sobie-
skiego z Leopoldem I, cesarzem, w wyniku którego doszło do wspólnej akcji pod Wiedniem  
i zwycięstwa nad Turkami (1683). Jako wyraz wdzięczności papież ustanowił święto Imienia 
Maryi, obchodzone do dzisiaj 12 września jako wspomnienie dowolne. Zdeptanie potęgi tu-
reckiej, zagrażającej Europie, było poniekąd ukoronowaniem pontyfikatu Innocentego XI. Po 
zwycięstwie pod Wiedniem Jan III Sobieski przesłał papieżowi chorągiew Kara Mustafy ze 
słowami: "Przybyłem, ujrzałem, jak Bóg zwycięża". Innocenty XI zmarł w 1689 r. po 13 latach 
rządów w Kościele Chrystusowym. Modlitwa: Panie Jezu za wstawiennictwem błogosławio-
nego papieża Innocentego prosimy Cię o pokorę i czyste serca dla nas samych i naszych 
przyjaciół. Amen 
Zamyśl się… 
„Bogactwo, wiedza, doświadczenie – to wszystko przycho-
dzi za późno w życiu.”                                      /Andre Gide/ 

Ekstra… 
× 12.08 - Międzynarodowy 
Dzień Młodzieży 
× 13.08 - Międzynarodowy 
Dzień Osób Leworęcznych 
× 14.08 - Dzień Energetyka 

Uśmiech… 
Przychodzi gość do lekarza: - Panie doktorze, ugryzł mnie 
pies. - A był wściekły? - No, zadowolony to on nie był 
Coś dla ducha… 

„Proś Mnie, o co tylko chcesz ” 
„Nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie.” 
Moje dziecko! >Proś Mnie, o co tylko chcesz. Jeżeli potrzebujesz wskazówek, proś Mnie. Je-
śli potrzebujesz wiedzy, dam ci ją. Jeżeli potrzebujesz wolności, aby być twórczym, jestem 
najbardziej twórczym istnieniem. Nie bój się prosić Mnie o wszystko. Nie zakładaj, że będę 
się z ciebie śmiał lub odprawię cie z kwitkiem. Czasami nie masz tego, co potrzebujesz, po-
nieważ o to nie prosisz. Nie wątp w Moją miłość. Uwierz, że cię kocham i dam ci tylko te rze-
czy, które będą dla ciebie błogosławieństwem. Nie mówie o prośbach o milion dolarów czy 
też o wyszukany, luksusowy samochód. Nawet nie wiesz, czy te rzeczy byłyby błogosławień-
stwem czy przekleństwem twojego życia. Wiem, czego potrzebujesz, zaspokoję wszystkie 
twoje potrzeby. Obiecuję. Twój Dobroczyńca, >Bóg                                         /Andy Cloninger/ 

 


