
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 07.07 Dzień Powszedni  
700  + Helenę Piotrowską z int. rodziny Piotrowskich z Mąchocic 
1800 + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Andrzeja, Mariannę Czarneckich, Lucja-
na Frankowicza, Władysława, Edwarda Kasperków, Reginę Kasperek-Ciciorę 
1830  + Katarzynę, Jana, Henryka zm. z rodziny Materków 
Wtorek 08.07 św. Jana z Dukli, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Michalinę, Władysława Nosek, Mariannę, Ignacego, Józefa z int. córek.  
1830 + Natalię Rutkiewicz  
Środa 09.07 Dzień Powszedni  
1800  + Tomasza Kubickiego (3 r. śm.) z int. rodziców  
1830 W 18 r. ur. Szymona Bartkiewicza o zdrowie i Boże błogosławieństwo.  
Czwartek 10.07 Dzień Powszedni  
700 + Stefana Rabieja w 30 dzień od śmierci z int. rodziny Stachurów z Nidy  
1800  + Jana Ziopaję (2 r. sm.) z int. żony z dziećmi   
1830 + Mieczysława Węgrzyna, Katarzyna i Franciszka Pietrzczyków, z int. córki Ela  
z rodziną   
Piątek 11.07 św. Benedykta, opata, patrona Europy (święto) 
1800  + Jana (r. śm.), Mariannę Zegadłów (r. śm) z int. dzieci  
1830 zm. z rodzin Kondrasów, Wojciechowskich, Żądeckich, Rabiejów z int. Rabiejów  
Sobota 12.07 św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika (wsp. ob.) 
700 O Boże błogosławieństwo dla Kubusia w 10 r. ur. i w 5 r. ur. Darii 
1800  + Józefa Pyczka z int. córki z mężem i córką 
1830 + Janinę i Stanisława Kruków, Marka, Tadeusza Szewczyków, Annę, Ignacego Ci-
chońskich  
Niedziela 13.07 XV Niedziela Zwykła  
800 Msza Święta za parafię  
1000  + Janinę Kowalską (3 r. śm.), Marię Gola, Wiesława, Stanisława Kowalskich  
1200 Chrzty: Nikola Woźniak, Marta Antonina Kusak, Aleksandra Elżbieta Bentkowska  
1600 1) 18 r. ur. Mileny z int. rodziców i siostry  
        2) + Henryka Materka 
2000 w 30 ślubu Doroty i Henryka Pietszczyków   
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PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

 

XIV Niedziela Zwykła 
6 lipca 2014 r.  

Nr 32 (293) 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Za 9,9–10  / 
                   Rz 8,9.11–13 
Ewangelia: Mt 11,25–30 
W owym czasie Jezus 
przemówił tymi słowami: 
„Wysławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, że za-
kryłeś te rzeczy przed mą-
drymi i roztropnymi, a ob-
jawiłeś je prostaczkom. 
Tak, Ojcze, gdyż takie było 
Twoje upodobanie. 
Wszystko prze kazał Mi 
Ojciec mój. Nikt też nie zna 
Syna, tylko Ojciec, ani Oj-
ca nikt nie zna, tylko Syn,  
i ten, komu Syn zechce ob-
jawić. Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni  
i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. Weźmijcie 
moje jarzmo na siebie  
i uczcie się ode Mnie, bo 
jestem łagodny i pokorny 
sercem, a znajdziecie uko-
jenie dla dusz waszych. 
Albowiem jarzmo moje jest 
słodkie, a moje brzemię 
lekkie”. 

 

Nie zapomnij w wakacje o Panu Bogu! 
Komentarz… 
„Pan Jezus powiedział, że kto pragnie, niech przyjdzie do Niego i pije. Czy ty pra-
gniesz? Źe nie przyszedł uzdrawiać zdrowych, ale źle się mających. A jeżeli ty cał-
kiem dobrze się masz? Że nie przyszedł do sprawiedliwych, ale do grzeszników. Że 
błogosławieni ubodzy duchem. Jeżeli ci nie ciąży twoja grzeszność, jeżeli nie tłu-
czesz się w klatce swojej skończoności, jeżeli na nikim się nie zawiodłeś, a dobrze ci, 
a już się ułożyłeś wygodnie – to nie potrafisz być religijnym, to nie potrafisz się mo-
dlić.”                                                                                                  /ks. M. Maliński/ 
 
 
 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Helenę Pio-
trowską z Podwola, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
Ekstra… 
× 06.07 -  Światowy Dzień Pocałunku 
× 11.07 -  Światowy Dzień Ludności 
 



A w parafii… 
▪ W ubiegłą niedzielę grupa z naszej parafii była na pielgrzymce w Częstochowie zorganizo-
wanej przez p. Irenę Gola. 
▪ Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwie fatimskim, które odbędzie w najbliższą nie-
dzielę 13 lipca o godz. 20.00. Prosimy o zabranie lampionów. 
▪ Dziś niedziela adoracyjna, na sumie zmiana tajemnic różańcowych. 
▪ 20 lipca na pl. Ks. Augusta Żołątkowskiego w Brzezinach odbędzie się VI Brzeziński Piknik 
Artystyczny połączony z 5. Biegiem o Laur Brzezin. 
Tu es Petrus… 
68. Św. Deusdedit I (Adeodat) (19.X.615-8.XI.618) Nazywano go też Adeodotem I. W VII 
wieku następowało wielu papieży, o których pontyfikacie rzadko można zdobyć jakieś szcze-
gólnie istotne informacje. Deusdedit objął urząd papieża 19 października 615. Był szanowany 
za łagodność i dobroć. 
69. Bonifacy V (23.XII.619-25.X.625) Do godności papieskiej wyniesiony został 23 grudnia 
619. Ówczesny arcybiskup Rawenny chciał oderwać terytorium, na którym został przez cesa-
rza Bizancjum wyznaczony jego przedstawicielem, i utworzyć samodzielną jednostkę teryto-
rialną. Próba ta jednak się nie powiodła. 
70. Honoriusz I (27.X.625-12.X.638) Imię tego papieża odgrywa wielką rolę w sporach o pa-
piestwo i o nieomylność papieską aż po wiek XIX (tzw. problem Honoriusza). Był uczniem 
Grzegorza Wielkiego, na papieża został wybrany 27 października 625. Patriarcha Konstanty-
nopola czynił starania, aby znowu pogodzić monofizytów z Kościołem, popadł jednak przy 
tym w inną herezję monenergizm lub tzw. monoteletyzm, z którym Honoriusz w listach do pa-
triarchy się zgadzał. VI Sobór Powszechny w Konstantynopolu w 681 potępił te nauki jako 
heretyckie i obłożył ich zwolenników ekskomuniką. Późniejszy następca Honoriusza, Leon II, 
zarzucił zrazu Honoriuszowi, że sprzeniewierzył się nauce apostolskiej; później jednak zła-
godził swój sąd: papież jedynie przez swą niedbałość nie dość wcześnie wygasił płomień he-
rezji. Honoriusz był roztropnym rządcą Kościoła, wyróżnił się wzorowym zarządzaniem i po-
żytkowaniem majątku kościelnego oraz zainicjowaniem chrystianizacji Anglii. Za jego pontyfi-
katu odbył się w r. 634 638 VI Synod w Toledo. 
Sanktuarium maryjne… 
Piekoszów – położony jest 10 km na zachód od Kielc. Od roku 1705 jest tutaj czczony obraz 
Matki Bożej, namalowany przez nowicjusza OO. Paulinów w Częstochowie, Krzysztofa La-
teckiego w 1691 roku Wizerunek Maryi początkowo był przechowywany na plebani pieko-
szowskiej. W święto Wniebowstąpienia pańskiego 21 maja 1705 roku widziano ten obraz 
płaczący krwawymi łzami. Wydarzenie zostało opisane przez jednego z naocznych świad-
ków, Józefa Tarło, kapitana Goszczyńskiego. To niezwykle zjawisko dało początek kultowi 
Matki Bożej Piekoszowskiej. Obraz został umieszczony w świątyni. Do Piekoszowa zaczęły 
ściągać rzesze wiernych. Po dokładnym zbadaniu sprawy ks. Dr Stanisław Siarkowski wydał 
dekret (8 VIII 1706 roku), uznając obraz za „cudowny”, godny szczególnej czci ze strony 
wiernych. Ten właśnie obraz dotrwał do naszych czasów, słynąc licznymi łaskami. W archi-
wum parafialnym przechowywana jest książka wydana za aprobatą kościelną w 1744 roku: 
„Port bezpieczny… Maryja w piekoszowskim obrazie …albo cuda obrazu piekoszowskiego”. 
Opisane są w niej 284 niezwykłe wydarzenia (m. in. cudowne uzdrowienia)  z lat 1705 – 
1743. 8 IX 1968 roku Prymas Tysiąclecia, w asyście biskupów, w obecności ok. 300 kapła-
nów dokonał uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. Coraz częściej wierni  
z Kielc przyjeżdżają do Piekoszowa, aby polecić swoje sprawy Tej, która jest Wszechmocą 
Błagającą. Na uroczystość odpustową (8 IX) przybywają pielgrzymki, zwłaszcza z miejsco-
wego dekanatu. Piekoszowska Matka Miłosierdzia wciąż czeka na nowych pielgrzymów, go-
towa wysłuchać wszystkich i doprowadzić do pełnego zjednoczenia ze swym Synem. Obec-
nym kustoszem sanktuarium jest nasz rodak ks. Zygmunt Kwieciński.    /parafiapiekoszow.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Dominika (6 lipca) 
Święta Dominika pochodziła z Nikomedii w Azji Mniej-
szej. Żyła w III w. za panowania cesarza Dioklecjana  
i jego zięcia Maksymiana, prześladowców chrześcijan. 
Od dzieciństwa Dominika poświęciła swoje życie Bogu, 
powstrzymując się od bycia nieposłuszną. Ponieważ była 
piękna na ciele i duszy, wielu zalotników zaczęło ubiegać 
się o jej rękę, jednak ona wszystkim odmawiała, mówiąc, 
że jest zaręczona z Chrystusem i że nie pragnie niczego 
więcej niż umrzeć jako dziewica. Sędzia Nikomedii także 
chciał zaręczyć ją ze swoim synem, szczególnie że po-
chodziła z zamożnej rodziny. Gdy Dominika odmówiła, 
wydał ją i jej rodziców Dioklecjanowi jako chrześcijan, 
którzy byli przez niego prześladowani. Cesarz rozkazał 
torturować rodziców Dominiki. Doroteusz był chłostany, 
póki żołnierz nie zmęczył się tak, że nie był zdolny kon-
tynuować chłosty. Kiedy rodzice Dominiki nie wyrzekli się 
swojej wiary, Dioklecjan skazał ich na wygnanie do Meli-
tene (położonego między Kapadocją i Armenią), gdzie 
zmarli, wycierpiawszy wiele dla Chrystusa. Dominikę na-
tomiast cesarz wysłał na przesłuchanie do Maksymiana, 
aby ten poddał ją próbom. Dziewczyna odmówiła wypar-
cia się wiary, torturowano ją więc w każdy możliwy spo-
sób, m.in. poprzez biczowanie. Jednak jej wiara była nie-
złomna. Pewnej nocy, kiedy leżała w więzieniu, Bóg do 

niej przemówił: "Nie bój się tortur, Dominiko. Moja łaska jest z tobą". Dzięki temu Dominika 
przetrwała wiele strasznych prób. Ostatecznie Maksymian odesłał ją do Hilariona, eparchy 
(odpowiednik biskupa w Kościele wschodnim) Bitynii, do Chalcedonu. Jedną z kolejnych tor-
tur było powieszenie Dominiki za włosy na kilka godzin, podczas gdy żołnierze przypalali jej 
ciało pochodniami. Potem wtrącono ją do celi. W nocy ukazał się jej Chrystus i uzdrowił ją. 
Widząc cuda ratujące Dominikę, wielu pogan nawróciło się. Wszyscy jednak zostali ścięci. 
Następnie młoda kobieta była torturowana przez Apoloniusza, następcę Hilariona. Kiedy zo-
stała wrzucona w ogień, płomienie gasły. Gdy została rzucona na pożarcie dzikim bestiom, te 
stawały się potulne i delikatne. Wtedy Apoloniusz skazał ją na ścięcie. Podczas kilku minut 
darowanych jej na modlitwę prosiła Boga o przyjęcie jej duszy oraz o miłosierdzie i opiekę dla 
tych, którzy uczczą jej męczeństwo. Po modlitwie oddała duszę Bogu, zanim ostrze miecza 
spadło na nią. Zmarła w 289 r. w Chalcedonie, mając 21 lat. Modlitwa. Boże wielki  
i wszechmocny przez wstawiennictwo św. Dominiki prosimy Cię o niezachwianą wiarę w mo-
mentach próby i o odwagę do dawania świadectwa przynależności do Ciebie.  
Zamyśl się… 
„Bywają w życiu chwile, których ból daje 
się zmierzyć dopiero po jego przeżyciu, i 
wówczas dziwi nas, iż zdołaliśmy go 
znieść.”                              /Maria Kalergis/ 

Uśmiech… 
Idzie myśliwy przez las i śpiewa: - Na polowan-
ko, na polowanko!  Z tylu wychodzi miś, klepie 
go po ramieniu i pyta: - Co, na polowanko? - 
Nie! Ależ skąd!! Na ryby! 

Coś dla ducha… 
„O siedmiu grzechach współczesnych” 

W Indiach, w dystrykcie Rajgarh, na ścianie wielopiętrowego budynku znajduje się z daleka 
widoczna tablica z wypisanymi siedmioma grzechami. Oto one: 1. Polityka bez zasad. 2. Do-
brobyt bez pracy. 3. Rozrywka bez sumienia. 4. Wiedza bez charakteru. 5. Gospodarka bez 
moralności. 6. Nauka bez humanitarności. 7. Adoracja bez ofiary.   /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


