
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 21.07 Dzień Powszedni  
1800 + Krzysztofa Taracha, Florentynę, Witalisa, Teresę Tarach z int. rodziny.  
1830  + Damiana Szymkiewicza z int. rodziny  
Wtorek 22.07 św. Marii Magdaleny (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Floriana Litwina (16 r. śm.) i Teresę Litwin 
Środa 23.07 św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy (święto)  
1800  + Annę, Henryka Baryckich, Agnieszkę, Jana, Stanisława Węgrzynów, Mariannę, Jó-
zefa Rabiejów, Władysławę Marianna Tulów  
1830 W 1 r. ślubu Pauliny i Mateusza Dudek z int. rodziny.  
Czwartek 24.07 św. Kingi, dziewicy. (wsp. obowiązkowe)  
1800  + Stefana, Janinę, Józefa Gubałów, Edwarda Śmietanę, Marcina Sołtysa, Łukasza 
Stachurę   
1830 O Boże błogosławieństwo w 34 r. ur. Magdaleny Barwinek  
Piątek 25.07 św. Jakuba Apostoła (święto)  
700 + Edwarda Wojtysia (25 r. śm.) z int. syna z rodziną  
1800  + Bolesława Kowalskiego, Annę i Franciszka Kowalskich z int. Kowalskiej   
Sobota 26.07 św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny (wsp. obow) 
1700 ślub Michał Hajduk i Lucyna Lniany  
1800  W 15 rocznicę ślubu Krzysztofa i Marzeny Stachurskich i o Boże bł. dla ich dzieci  
z int. rodziców 
1830 + Annę Głodek (imienion.) z int. syna z żoną  
Niedziela  27.07 XVII Niedziela Zwykła  
800 + Genowefę Baran (r. śm.) z int. córki   
1000  Msza Święta za parafię  
1200 + Leokadię Machulską (1 r. śm.), Krzysztofa, Jana, Dariusza, Barbarę Machulskich   
1600 +  Stanisława Szyszkę (r. śm.), Sabinę, Piotra Marców z int. siostry  
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D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 

PISMO PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BRZEZINACH 

SANCTUS  

 

XVI Niedziela Zwykła 
20 lipca 2014 r.  

Nr 34 (295) 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:       Za 9,9–10 / 
                      Rz 8,9.11–13 
Ewangelia: Mt 11,25–30 
„Wysławiam Cię, Ojcze, Pa-
nie nieba i ziemi, że zakryłeś 
te rzeczy przed mądrymi  
|i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom. Tak, Ojcze, 
gdyż takie było Twoje upo-
dobanie. Wszystko prze ka-
zał Mi Ojciec mój. Nikt też 
nie zna Syna, tylko Ojciec, 
ani Ojca nikt nie zna, tylko 
Syn, i ten, komu Syn zechce 
objawić. Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni  
i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. Weźmijcie 
moje jarzmo na siebie i ucz-
cie się ode Mnie, bo jestem 
łagodny i pokorny sercem,  
a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych. Albowiem 
jarzmo moje jest słodkie,  
a moje brzemię lekkie”. 
 
Komentarz… 
Jesteśmy społecznością, 
która wierzy w Chrystusa. 
Świętujemy rocznicę Jego 
Narodzenia, Męki i Zmar-
twychwstania. Świętujemy, 

bo pamiętamy; świętujemy, bo chcemy pamiętać o Nim. Każda taka rocznica stawia 
nam Go przed oczy z wezwaniem: „Popatrz, jaki On był – twój Mistrz i Pan. A ty?  
I każda z nich podrywa nas do wielkości: do ufności, odwagi, przebaczenia, pokoju – 
do człowieczeństwa.                                                                          /ks. M. Maliński/ 
 

Święty Krzysztofie, 
Patronie Podróżujących, módl się za nami.  

 
 
 
 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Anielę Metry-
ka z Nidy, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Modlitwa… 
MODLITWA KIEROWCY: Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wy-
rządził żadnej szkody. Nie pozwól Dawco życia, bym stał się przyczyną śmierci lub kalec-
twa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę nadmiernej szybko-
ści. Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyły mi na 
zawsze. Amen. 
Ekstra… 
× 20.07 -  Międzynarodowy Dzień Szachów 
× 25.07 -  Dzień Bezpiecznego Kierowcy  



A w parafii… 
▪ W ubiegłą Niedzielę w naszej parafii na Mszy Świętej uczestniczyła trójka profesorów  
z Uniwersytetu w Bejrucie w Libanie. Byli ks. Sergio Tabar, brat Antoine Saliba oraz pani Pa-
tricia Badawi, którzy przyjechali zwiedzić Polskę.  
▪ Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola serdecznie zaprasza na VI Brzeziński Piknik 
Artrystyczny, który odbędzie się dziś w godz. 15.00-19.00 na pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 
w Brzezinach. W programie m.in. występy artystyczne, stoiska rękodzieła, miniplener malar-
ski, dawne zabawy, konkursy z nagrodami i poczęstunek. Imprezą towarzyszącą będzie tak-
że 5. Bieg o Laur Brzezin oraz 3. Bieg Przedszkolaka. Zachęcamy także do wzięcia udziału 
w Konkursie nalewek (zgłoszenia na pikniku, należy przekazać min. 0,5 l nalewki) oraz  
w Konkursie Ciast (zgłoszenia na pikniku) 
▪ W ubiegłym tygodniu zostały rozpoczęte prace remontowe przy naszym kościele. Planowa-
ne jest malowanie elewacji świątyni, poprawienie stanu technicznego dzwonnicy z wymianą 
okiennic i inne prace. 
▪ Trwają przygotowania do XXXIII Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej na Jasną Górę, która wyru-
szy 5 sierpnia 2014 r. z Sanktuarium Matki Bożej Łokietkowej w Wiślicy. Zachęcamy do pod-
jęcia trudu pielgrzymowania i wybrania się na pątniczy szlak. 
▪ W dniach od 20-23 sierpnia 2014 r. odbędzie się II Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kielec-
kiej z Wiślicy na Jasną Górę. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania: księży, siostry 
zakonne, dorosłych, młodzież, rodziców z dziećmi – wszystkich, którzy lubią rower i kochają 
Matkę Bożą. Więcej informacji: www.pielgrzymka-rowery.pl 
▪ W przyszłą niedzielę w naszej parafii po każdej mszy świętej odbędzie się poświęcenie po-
jazdów. Będzie można również złożyć ofiarę na zakup samochodu dla misjonarzy. 
Tu es Petrus… 
71.  Jan IV (24.XII.640-12.X.642) Wybrany 24 grudnia 640 na papieża, zwołał w roku 641  
w Rzymie synod przeciwko monoteletyzmowi i wyłożył w liście do wschodniorzymskiego ce-
sarza nieporozumienia, których ofiarą padł jego poprzednik Honoriusz I. 
72. Teodor I (24.XI.642-14.V.649) Natychmiast po wstąpieniu na tron papieski, 24 listopada 
642, rozpoczął walkę z monoteletyzmem i potępił patriarchów Konstantynopola, którzy opo-
wiadali się za tą nauką. Cesarz przychylił się do prośby papieża, żeby wycofać swoją sprzy-
jającą monoteletyzmowi formułę wiary. A jednak wszystko to nie przyniosło konkretnego re-
zultatu: w Italii pojawiły się tymczasem tendencje do stworzenia państwa niezależnego od 
wschodniego Rzymu, państwa, które występowałoby przeciwko monoteletom. Teodor zmarł 
14 maja 649 roku, podczas przygotowań do synodu, który miał się zebrać w październiku. 
73. Św. Marcin I (5?.VII.649-17.VI.653, zm. 16.IX.655) Wybrany w lipcu 649 na papieża, zo-
stał konsekrowany bez zezwolenia cesarza Bizancjum. Zarówno to, jak również odbycie sy-
nodu zwołanego w Lateranie jeszcze przez jego poprzednika, na którym potępiony został 
monoteletyzm, usposobiło do niego wrogo cesarza. Przed sądem zarzucono mu sprzysięże-
nie przeciwko cesarzowi i skazano na śmierć. Karę śmierci zamieniono nieco później na do-
żywotnią deportację, którą (od 654) odbywał w Chersonezie na Krymie. Tam po nieludzkim 
traktowaniu zmarł 16 września 655. Marcin cierpiał przede wszystkim jak potwierdzają to jego 
listy z niewoli z powodu gorzkiego rozczarowania swymi dawnymi przyjaciółmi w Rzymie. 
Jest czczony jako męczennik; tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie wspomnienie liturgicz-
ne13 kwietnia. 

Jakubowa droga do Santiago 
Według tradycji, gdy w VII wieku Palestynę opanowali Arabowie, relikwie św. Jakuba 
przeniesiono z Jerozolimy do Composteli w Hiszpanii, gdzie w ich obecności doszło do 
wielu cudownych uzdrowień. Tam też, w katedrze pod swoim wezwaniem, znajdują się 
do chwili obecnej. Pielgrzymki do grobu apostoła były w średniowieczu wielką manife-
stacją uczuć religijnych. Dzięki nim Hiszpanię zaczęto nazywać "krajem św. Jakuba". 

Boży człowiek…  -  św. Jan Kasjan (23 lipca) 
Jan Kasjan urodził się około 360 r., być 
może w Dobrudży (obecnie na granicy 
Rumunii i Bułgarii). Z tego powodu uwa-
żany jest za jednego z pierwszych ru-
muńskich świętych. Niektórzy badacze 
dowodzą, iż miejscem jego narodzin była 
Prowansja. Początkowo interesował się 
filozofią i astronomią. W Betlejem poznał 
monastycyzm palestyński, jeszcze przed 
przybyciem tam św. Hieronima. Potem 
przebywał w delcie Nilu i w Sketis. Od-
wiedzał wielu anachoretów i sławnych 
mnichów, rozproszonych po całym Egip-
cie. Jako wierny przyjaciel towarzyszył 
mu stale German. Przed 403 r. obydwaj 

udali się do Konstantynopola, gdzie św. Jan Chryzostom udzielił Kasjanowi święceń diakona-
tu. German został wtedy prawdopodobnie kapłanem. W roku 404 Kasjan i German wyjechali 
do Rzymu, zabierając ze sobą list, który duchowni znad Bosforu słali w obronie swojego bi-
skupa, skazanego na banicję. Kasjan przybył następnie do Marsylii; był już wtedy kapłanem. 
Założył w mieście dwa klasztory, męski i żeński. Wyprzedziła je nieco fundacja na Wyspach 
Leryneńskich, która powstała około roku 410. Nie wiemy, jaka była pierwotna organizacja 
tych cenobickich instytucji. Na nalegania Kastora, biskupa Apt, Kasjan zredagował potem De 
institutis coenobiorum et de octo vitiorum principalium remediis, a następnie Collationes - 
konferencje. Zgodnie ze wzmiankami, które tam znajdujemy, powstały one przed 429 r. 
Przedstawił w nich rozbudowaną naukę o doskonałości mniszej i ascezie pojmowanej jako 
wiedza praktyczna. Wpływ tych wykładów na dalszy rozwój duchowości chrześcijańskiej był 
ogromny. Potem jeszcze na prośbę papieża, św. Leona, powstało pismo De incarnatione 
Domini contra Nestorium. Jan zmarł w Marsylii około roku 435. Modlitwa. Święty Janie naucz 
nas zamiłowania w Bożym Słowie. Amen 
Zamyśl się… 
„Każdą chwilę życia, pomyślną jak i 
niepomyślną, uczynić czymś jak 
najlepszym – oto sztuka życia  
i właściwy przywilej rozumnej isto-
ty.”   /Georg Christoph Lichtenberg/ 

Uśmiech… 
Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór zapada, a tu 
ani śladu człowieka i nadziei na nocleg. - Mówił pan, że 
jest najlepszym przewodnikiem po Tatrach! - wścieka 
się jeden z uczestników wycieczki. - Zgadza się! Ale to 
mi już wygląda na Bieszczady... 

Coś dla ducha… 
„O nawróceniu” 

W jakiejś parafii odbywały się tradycyjne misje. Ksiądz wygłosił dobrze przygotowane, na-
szpikowane wzruszającymi przykładami, długie kazanie o nawróceniu. Potem siadł do konfe-
sjonału, aby słuchać spowiedzi. Podchodzili na ogół mali grzesznicy. W pewnym momencie 
uklęknął mężczyzna z wyznaniem, że u spowiedzi nie był już trzydzieści lat i że teraz chce 
zacząć na nowo. Spowiednik ucieszył się z tego penitenta i zapytał delikatnie: - Co pana 
skłoniło, że postanowił pan skorzystać z sakramentu pokuty?  - Jak to co? Kazanie, które dziś 
usłyszałem. Kapłan chciał więcej wiedzieć o skutkach swojej nauki (przyda się to na przy-
szłość), a więc pyta dalej: - Jakie słowa przemówiły najbardziej? Jaki przykład chwycił za ser-
ce? – Żaden przykład, ojcze duchowny. Kiedy po trzydziestu minutach usłyszałem: to była 
pierwsza połowa, a teraz przejdziemy do drugiej, pomyślałem sobie: tak samo jest z moim 
życiem – pierwsza połowa już minęła, a teraz zacznie się druga, a ta musi być inna, lepsza.  

/ks. Kazimierz Wójtowicz/ 
 


