
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 23.06 Dzień Powszedni 
700 Z okazji 30 r. ślubu Beaty i Janusza Barwinek o Boże błogosł. i potrzebne łaski w małż. 
1800 1) + Mieczysława Jaszewskiego (4 r. śm.)  
        2) + Mariannę Brzozę z int. męża i dzieci 
1900 + Edwarda Brzozę z int. córki z wnuczką Kasią   
Wtorek 24.06 Narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość)  
700 + Edwarda, Katarzynę, Franciszka Kołków, Franciszkę, Józefa, Stanisławę Kasperek 
1800 + Jana, Katarzynę, Jana Stachurę, Jana, Małgorzatę, Józefa Kurtków  
1900 O Boże błogosł. w 25-lecie zawarcia sakramentu małż. Żanety i Andrzeja Gołdów   
Środa 25.06 Dzień Powszedni 
700 + Józefa, Franciszkę Kubickich  
1800  + Krzysztofa Machulskiego (4 r. śm.) z int. żony z dziećmi    
1900 + Katarzynę, Stanisława Zegadłów i zm. z rodziny Zegadłów z int. rodziny  
Czwartek 26.06 Dzień Powszedni 
700 + Bronisławę Salwę z int. syna i synowej z wnukami 
1800  1) + Edwarda, Władysława Nowaków, Jana, Władysława, Franciszkę Gołąbek, Jani-
nę, Władysława Ślusarczyków z int. rodziny 
        2) + Henryka Brzozę (11 r. śm.)    
1930 + Franciszka Kołka  
Piątek 27.06 Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)  
700 + Genowefę Socha (r. śm.) i Stanisława Sochę z int. rodziny  
800 Msza Święta na zakończenie roku szkolnego w SP w Kowali 
930 Msza Święta w kościele na zakończenie roku szkolnego ZS w Brzezinach  
1800  1) + Władysława i Wincentynę Ślusarczyków z int. syna Józefa z rodziną  
         2) + Władysława Bedlę, Józefa, Mariannę, Józefa, Wandę Domagałów  
1900 + Władysława Cudzika (14 r. śm.) z int. rodziny  
Sobota 28.06 Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (wsp. obowiązkowe)  
700 + Mieczysława Kowalskiego (r. śm.), Tadeusza i Jadwigę Kowalskich 
730 W 30 r. ślubu Danuty i Pawła Wójcików o Boże błogosł. na dalsze lata z int. dzieci   
1800  W 3 r. ślubu Eweliny i Artura Mikołajczyków i w 2 r. ur. córki Leny 
1900 + Zofię i Władysława Więcławskich, Janinę i Władysława Litwin 
Niedziela  29.06 Świętych Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość)  
800 + Janinę, Piotra, Tadeusza Rabiejów, Ryszarda Dąbrowskiego  
1000 + Tomasza Kubickiego, Mariana Piotrowskiego, Edwarda Władyszewskiego zm.  
z rodziny Szczukiewiczów i Radomskich   
1200 + Henryka Kmiecika z int. dzieci 
1600 1) Msza Święta za parafię  
        2) Msza Święta za mieszkańców Brzezin z racji poświęcenia pól 
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PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

 

XXII Niedziela Zwykła 
22 czerwca 2014 r. 

Nr 30 (291) 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Jr 20,10–13  /  Rz 5, 12–15 
Ewangelia: Mt 10,26–33 
Jezus powiedział do swoich Apo-
stołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma 
bowiem nic zakrytego, co by nie 
miało być wyjawione, ani nic tajem-
nego, o czym by się nie miano do-
wiedzieć. Co mówię wam w ciem-
nościach, powtarzajcie jawnie, a co 
usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie 
na dachach. Nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, lecz duszy za-
bić nie mogą. Bójcie się raczej Te-
go, który duszę i ciało może za tra-
cić w piekle. Czyż nie sprzedają 
dwóch wróbli za asa? A przecież 
żaden z nich bez woli Ojca wasze-
go nie spadnie na ziemię. U was 
zaś nawet włosy na głowie wszyst-
kie są policzone. Dla tego nie bój-
cie się: jesteście ważniejsi niż wiele 
wróbli. Do każdego więc, który się 

przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest  
w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Oj-
cem, który jest w niebie”. 
Komentarz… 
Boimy się Pana Boga. Nie umiemy znieść Jego rzeczywistości. Chcielibyśmy Go ra-
czej umieścić w jakimś umownym świecie, w jakimś świecie bytów prawdopodobnych. 
Gotowi jesteśmy podtrzymywać zasłyszane zarzuty przeciwko religii, byle tylko sto-
nować realizm obecności Bożej. Boimy się samotności, aby nie stanął przed nami 
oko w oko. Boimy się ciszy, aby do nas nie przemówił. Barykadujemy się przed Nim 
szukaniem ludzkich miłości i wierności. Chcemy Go nie potrzebować. Uciekamy 
przed Nim w obowiązki, powinności, w zabawy, rozrywki. Zagłuszamy Go rozmową, 
muzyką, śpiewem, hałasem. Usprawiedliwiamy się niezrozumiałością obrzędów ko-
ścielnych. Tłumaczymy się nudą kazań, nieatrakcyjnością dogmatów, złymi ludźmi, 
którzy uważają się za katolików. Ale w głębi duszy wiemy, że to nic nie pomoże; że 
On jest, chociaż nie chcemy o Nim wiedzieć; że mówi, chociaż nie chcemy Go sły-
szeć, chociaż Go tak unikamy; że tym cięższe będzie spotkanie z Nim w ostatni 
dzień. /ks. M. Maliński/ 
 

27.06 - Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 



A w parafii… 
▪ W dniach 17-19 czerwca 2014 r. Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach przeżywa-
ła Triduum poświęcone osobie świętego brata Alberta Chmielowskiego, które poprzedziła 
nowenna przez jego wstawiennictwo. We wtorek przypadało liturgiczne wspomnienie tego 
patrona najbiedniejszych. Na koniec popołudniowej eucharystii odbyło się ucałowanie relikwii 
św. brata Alberta. Na czas Triduum parafianie przygotowali w kościele specjalną dekorację 
bocznego ołtarza. Został tam umieszczony obraz świętego brata Alberta, który od około 30 
lat wisi w naszej świątyni oraz napis „Święty Bracie Albercie módl się za nami”. W podświe-
tlonym miejscu, udekorowanym kwiatami ustawiono relikwiarz. Jest to dar młodzieży, która 
przystępowała do sakramentu bierzmowania. W relikwiarzu w kształcie krzyża franciszkań-
skiego (tau) umieszczona jest zapieczętowana relikwia, którą delegacja parafii Brzeziny ode-
brała w maju z Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie. Dnia 18 czerwca 45 młodych parafian 
otrzymało sakrament bierzmowania. Podczas tej eucharystii ojciec opat Edward Stradomski 
dokonał także uroczystego wprowadzenia relikwii i przekazał je na ręce księdza proboszcza. 
W wygłoszonej homilii tłumaczył młodym, na przykładzie świętego brata Alberta, na czym po-
lega wypełnianie chrześcijańskiego powołania do świętości. Oprawę tej eucharystii oprócz 
bierzmowanych przygotowała Schola parafialna im. św. Stanisława Kostki i Schola Angelo  
z Piotrkowic. Na koniec wszyscy zebrani w świątyni mogli ucałować relikwie przy śpiewie 
pieśni ku czci „świętego biedaczyny z Krakowa”. Opuszczali świątynie z pamiątkowymi ob-
razkami z wizerunkiem brata Alberta z brzezińskiego kościoła. W czwartek w Kościele po-
wszechnym świętowano Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W Brzezinach był 
to także ostatni dzień Triduum ku czci świętego brata Alberta. Podczas kazania na każdej  
z mszy świętych tego dnia ksiądz proboszcz Józef Knap pokazywał różnice między zwykłym 
chlebem, a chlebem eucharystycznym. Na koniec każdej mszy odbyło się poświęcenie 
„chlebków miłosierdzia”. Miały one symbolizować ofiarę Chrystusa, ale także i naszą ofiarę 
na rzecz drugiego człowieka. Inspiracją do tego symbolu i mottem ostatniego dnia Triduum 
były słowa świętego brata Alberta: "Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość 
mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. 
Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych.” „Powinno się być dobrym jak 
chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może 
kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Przy śpiewie pieśni „Panie dobry jak 
chleb” wierni mieli szansę ucałować relikwie świętego brata Alberta i zabrać do domu chlebki, 
których specjalnie na ten dzień upieczono ponad 500 sztuk. Obok koszy z pieczywem znaj-
dowała się skarbona na ofiary, które zostaną przeznaczone na pomoc materialną jednej  
z potrzebujących rodzin z naszej parafii. Złożony dar miłosierdzia w kwocie 760 zł był na-
szym żywym dziękczynieniem za przybycie tego świętego patrona do Brzezin. Tego dnia 
rocznicę swojej I Komunii Świętej przeżywał 34 dzieci z klas trzecich. Tradycyjnie odbyła się 
także uroczysta procesja do czterech ołtarzy. Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym  
w przygotowanie tych uroczystości.                                                    /za: www.brzeziny.org.pl/ 
▪ W najbliższą niedzielę odbędzie się poświęcenie pól w Brzezinach. Rozpocznie się od 
godz. 15.00, jeden ksiądz od strony Morawicy, drugi od strony Radkowic, zaczynając od 
pierwszego przygotowanego ołtarza i zatrzymując się przy krzyżach i kapliczkach. Na zakoń-
czenie zostanie odprawiona msza święta w kościele o godz. 16.00. 
▪ Spowiedź dla dzieci na zakończenie roku szkolnego w poniedziałek i wtorek od godz. 17.00 
▪ Wyjazd pielgrzymki do Niepokalanowa o godz. 6.00 spod kościoła. 
▪ W oktawę Bożego Ciała w czwartek po mszy świętej o godz. 18.00 odbędzie się procesja 
do czterech ołtarzy wokół kościoła połączona z poświęceniem wianków z ziół i kwiatów.  
▪ Pielgrzymka do Częstochowy jest aktualna, są jeszcze wolne miejsca. Wyjazd z Kowali 29 
czerwca o godz. 6.00. 
▪ Zostały rozpoczęte prace renowacyjne przy nagrobkach finansowane ze środków zebra-
nych podczas kwesty. W pierwszym etapie odnawiane są żeliwne krzyże – prace wykonuje 
Ryszard Gil z Brzezin. 

Boży człowiek…  -  św. Emma z Gurk (27 czerwca) 
Emma (Hemma) urodziła się około roku 980  
w Karyntii, w hrabiowskiej rodzinie Friesach-
Zeltschach. Poślubiono ją przedstawicielowi 
tamtejszego rycerstwa, Wilhelmowi, hrabiemu 
Sann. Wcześnie, zapewne przed rokiem 1016, 
owdowiała. W dwadzieścia lat później straciła 
syna, którego zamordowano, prawdopodobnie 
z poduszczenia księcia Karyntii. Stała się 
wówczas jedyną właścicielką rozległych włości 
położonych na terenie Karyntii, Styrii i Krainy. 
Majętności te w dużej mierze obróciła na po-
bożne fundacje, zwłaszcza na założenie klasz-
toru benedyktynek w Gurk (1043) oraz opac-
twa benedyktynów w Admont. Dotowała także 
wiele parafii. Kiedy w 1073 r. utworzono  
w Gurk biskupstwo i uposażono je w dobra, 
darowane Kościołowi przez Emmę, zaczęła 
uchodzić za fundatorkę nowej diecezji. Zmarła 
29 czerwca 1045 r. Od samego początku ota-

czano ją czcią. W roku 1174 szczątki przeniesiono do katedry, a następnie kilkakrotnie stara-
no się o papieską aprobatę kultu. Na skutek rozmaitych wydarzeń politycznych starań tych 
nie uwieńczyła formalna kanonizacja i dopiero w roku 1938 Stolica Apostolska dokonała po-
twierdzenia wielowiekowego kultu. Modlitwa. Boże Wszechmocny przez wstawiennictwo św. 
Emmy zwracamy się do Ciebie z prośbą, byś nasze kroki zawsze kierował w stronę dobra  
i nie pozwolił nam nigdy zbłądzić. Przede wszystkim jednak niech się dzieje wola Twoja. 
Zamyśl się… 
„Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach.” 
                                                   /Fiodor M. Dostojewski/  

Tu es Petrus… 
66. Bonifacy III (19.II-12.XI.607) 
Wybrany 23 grudnia 606, ale po-
czątkowo nie zatwierdzony przez 
cesarza Bizancjum, mógł być kon-
sekrowany dopiero 19 lutego 607. 
Synod pod jego przewodnictwem 
postanowił, że za życia papieża nie 
wolno pertraktować na temat jego 
następstwa; wybór papieża powi-
nien się zacząć trzeciego dnia po 
śmierci poprzednika i nie może być 
niczym ograniczany. 

Uśmiech… 
Katecheta chce wytłumaczyć dzieciom na przykładzie, 
czym jest cnota miłosierdzia: - Kiedy furman bije osła,  
a ja staram się go od tego odwieść, to czym się kieru-
ję? - Miłością braterską - odpowiadają dzieci. 
Ekstra… 
× 22.06 – Światowy Dzień "Garbusa" 
× 23.06 – Zapraszamy na uwielbienie na Rynku w Kiel-
cach, które rozpocznie się o godz. 20.00 
Coś dla ducha… 

„O pewnej gazecie” 
Jeżeli św. Paweł pisał swego czasu Koryntianom, że są „listem, który znają i czytają wszyscy 
ludzie” (2 Kor 3,2), to dzisiaj być może napisałby do nas, chrześcijan, że jesteśmy gazetą, 
którą Bóg codziennie wysyła dla ludzi. Ta gazeta to nie jakiś brukowiec, pełen skandali i sen-
sacji, ale organ niosący dobrą nowinę. Zawiera nie tylko interesujące tytuły, ale też niezbędne 
informacje i pogłębione refleksje z dziedziny wiary i nadziei, których poszukuje świat. Aczkol-
wiek z natury jest ponadpartyjna i niezależna, to jednak staje zawsze po stronie Boga i Ko-
ścioła, jest głosem tych, co głosu nie mają. Nie brakuje w niej kącika humoru i rozrywki. Uka-
zuje się codziennie: jest rzetelnym dziennikiem, który wychodzi niezależnie od pogody i spo-
łeczno-gospodarczych uwarunkowań.                                                /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


