
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 04.08 św. Jana Marii Vianneya, prezbitera. (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Mirosława Kozłowskiego (25 r. śm.), Józefa, Edwarda Brzozę, Kazimierza Bałę  
1830 + Helenę Kruk (r. śm.), Władysława, Tadeusza Kruków, Danutę Stokowiec   
Wtorek 05.08 Dzień Powszedni  
1800 + Janinę Ślusarczyk, Anielę i Jana Malickich  
1830 + Henryka Pękalskiego od dzieci z rodzinami   
Środa 06.08 Przemienienie Pańskie (święto)  
1800 + Ryszarda, Adelę, Stefana Kanarek i Wiesławę Bąk 
1830 + Kazimierę Prokop (imienin) z int. koleżanek z zespołu Nidzianecki  
Czwartek 07.08 Dzień Powszedni Pierwszy czwartek 
1800 1) +  Mariana, Janinę Pobochów z int. rodziny  
        2) + Anielę Metryka z int. kółka różańcowego Haliny Krzyszkowskiej z Nidy 
1830 + Tadeusza, Natalię Pękalskich  
Piątek 08.08 św. Dominika, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1800 w 18 r. ur. Przemysława Malickiego z int. rodziców i rodzeństwa 
1830 + Annę, Jana Rabiej, Zofię, Stefana Dziewięckich, Jana, Władysławę Stachura, Stefa-
nię, Władysława Kruk, Mariannę, Władysława Kuta, Stefana Rabieja z int. Rabiejów   
Sobota 09.08 Św. Teresy Benedykty od Krzyża dziewicy i męcz., pat. Europy (święto)  
700 W 18 r. ur. Adriana Władyszewskiego o Boże błogosławieństwo  
1600 ślub Zychowicz Krzysztof i Bielecka Milena  
1700 ślub Kotarowski Rafał i Pietszczyk Karolina  
1800 + Kazimierę Kubicką, Mariannę, Stefana Wojdów, Stanisława Bedlę z int. rodziny  
Niedziela 10.08 XIX Niedziela Zwykła  
800 + Annę, Stefanię, Władysława, Romana Zegadłów, Władysławę, Franciszka Pietszczy-
ków, Stanisława Kruka z int. Kruków   
1000 Msza Święta za parafię.  
1200 Chrzty: Natalia Kalina Mróz, Amelia Nikola Kowalska, Jan Pokładek, Krystian Arka-
diusz Gonciarz, Ksenia Magdalena Gonciarz  
1600 W 1 r. ślubu Sławomira i Edyty o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 55, 1-3a  
                    Rz 8, 35. 37-39 
 Ewangelia: Mt 14, 13-21 
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana 
Chrzciciela, oddalił się stamtąd  
w łodzi na miejsce pustynne, 
osobno. Lecz tłumy zwiedziały się 
o tym i z miast poszły za Nim pie-
szo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki 
tłum. Zlitował się nad nimi i uzdro-
wił ich chorych. A gdy nastał wie-
czór, przystąpili do Niego ucznio-
wie i rzekli: «Miejsce tu jest puste  
i pora już spóźniona. Każ więc ro-
zejść się tłumom: niech idą do wsi 
i zakupią sobie żywności». Lecz 
Jezus im odpowiedział: «Nie po-
trzebują odchodzić; wy dajcie im 
jeść». Odpowiedzieli Mu: «Nie 
mamy tu nic prócz pięciu chlebów  
i dwóch ryb». On rzekł: «Przynie-
ście mi je tutaj». Kazał tłumom 
usiąść na trawie, następnie wziął 
te pięć chlebów i dwie ryby, spoj-
rzał w niebo, odmówił błogosła-
wieństwo i połamawszy chleby, dał 

je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 
dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy męż-
czyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 
Komentarz… 
Wszystko, czym Kościół jest albo co go stanowi: sakramenty z Eucharystią; liturgia  
z najrozmaitszymi nabożeństwami, obrzędami, procesjami, święceniami – w rytmie 
roku liturgicznego od Adwentu po Zesłanie Ducha Świętego; hierarchia począwszy od 
wikariuszów poprzez prałatów, kardynałów, aż po papieża; to co nazywamy naucza-
niem Kościoła, z prostym kazaniem i dociekliwymi analizami teologów włącznie; sztu-
ka kościelna w całym bogactwie muzyki, paramentów, naczyń, architektury, malar-
stwa, witrażownictwa, rzeźby, wystroju kościołów – wszystko, czym Kościół jest albo 
co go stanowi, ma tylko jeden cel: abyś więcej wierzył, abyś więcej ufał, abyś więcej 
kochał. /ks. M. Maliński/ 

Przemień nas całych! 
 
 
 
 

Modlitwa… 
Jezu Przemieniający pragnę złożyć Ci serdeczne podziękowanie za łaskę, którą mnie 
obdarzyłeś. Przychodziłem przed Twój obraz, patrzyłem na Twą postać przemienioną 
chwałą i rozważałem tajemnicę Twego Przemienienia na Taborze. Poznałem, że Tobie 
mogę zawierzyć siebie i sprawy leżące mi na sercu. 
Ekstra… 
× 09.08 -  Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 



A w parafii… 
▪ Zachęcamy do uczestnictwa w pielgrzymce na Jasną Górę. Z listu ks. bp Kazimierza Ry-
czana: „Kto może, niech wyruszy na pielgrzymkę. Kto nie może, niech przyłączy się chociaż 
na kilka godzin. Wszyscy zaś możemy łączyć się duchowo z pielgrzymami i tworzyć jedną 
wielką wspólnotę modlitwy. Tradycyjnie pielgrzymkę rozpoczniemy w Wiślicy 5 sierpnia  
o godz. 18.00 koncelebrowaną Eucharystią. Kielczanie proszeni są na Kawecczyznę 8 sierp-
nia, by o godz. 14.00 powitać pielgrzymów, których duchowym przewodnikiem jest Ksiądz 
Biskup Marian Florczyk. Na Placu Jana Pawła II o godz. 15.30 uczestniczyć będziemy  
w pielgrzymkowej Eucharystii. Przed tronem Jasnogórskiej Królowej staniemy 13 sierpnia. 
Przyjmijcie, proszę, godnie wszystkich pielgrzymów wędrujących po naszej kieleckiej ziemi. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Spowiedź od godz. 17.00 
Tu es Petrus… 
76. Adeodat II (11.IV.672-17/16?.VI.676) Pierwotnie był mnichem benedyktyńskim. Zwalczał 
monoteletyzm. Za jego pontyfikatu miał miejsce w r. 675 XI Synod w Toledo. 
77. Donus (Domnus) (2.XI.676-11.IV.678) Objął urząd papieża 2 listopada 676. Również 
podczas jego pontyfikatu trwała schizma między Rzymem a Bizancjum. 
78. Św. Agaton (27.VI.678-10.I.681) Wywodził się z Sycylii, z pochodzenia zaś był Grekiem. 
Od cesarza w Bizancjum otrzymał list z prośbą o przywrócenie kościelnej jedności między 
Wschodem i Zachodem. Temu celowi miał służyć Sobór Powszechny w Konstantynopolu 
680/681. Na nim potępiono monofizytyzm i przywrócono jedność wiary na podstawach Sobo-
ru Powszechnego w Chalcedonie. 
Z życia wsi… 
W niedzielę, 20 lipca 2014 roku, na Placu ks. Augusta Żołątkowskiego, odbyło się niezwykłe 
spotkanie z lokalną tradycją. Już po raz szósty Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola 
zorganizowało Brzeziński Piknik Artystyczny. Z roku na rok impreza cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem, zarówno mieszkańców gminy jak i przyjezdnych oraz turystów. Sta-
nowi doskonałe połączenie folkloru, sztuki, sportu, a to wszystko w atmosferze rodzinnego 
spotkania. Wszyscy, którzy niedzielne popołudnie postanowili spędzić na brzezińskim Pikni-
ku, nie mogą czuć się zawiedzeni. Miłośnicy muzyki bawili się przy wstępach lokalnych wy-
konawców m.in. "Brzezinianek", ale także zaproszonych gości: Chóru Akapella i zespołu „No 
Sense”, laureata tegorocznej nagrody „Scyzoryki”. Pasjonaci rękodzieła artystycznego mogli 
podziwiać a nawet nabyć niezwykle wyroby twórców regionalnych, spośród których troje mia-
ło zaledwie kilkanaście lat. Po raz drugi odbył się także mini plener malarski, w którym udział 
wzięli zarówno profesjonalni plastycy jak i amatorzy. Powstałe prace będzie można podzi-
wiać w Świetlicy Wiejskiej „Przy Fontannie”. Dla najmłodszych przygotowane zostały liczne 
zabawy podwórkowe, np. klasy czy skoki w gumę. Nie zabrakło również konusów z bardzo 
atrakcyjnymi nagrodami. Jak co roku, ogromnym zainteresowaniem cieszył się plebiscyt na 
najlepszą regionalną nalewkę. Po raz pierwszy zorganizowany został natomiast konkurs na 
najlepszy wypiek. Swoimi umiejętnościami pochwaliło się 11 pań. Nie mniej atrakcyjny okazał 
się konkurs dla dzieci na najpiękniejsze udekorowanie EkoTorby na zakupy. Kluczowym 
elementem Pikniku był 5. Bieg o Laur Brzezinian, w którym udział wzięło 78 zawodników z te-
renu całej Polski. Biegacze musieli pokonać trasę liczącą blisko 7 km. Jako pierwszy do mety 
dobiegł Dawid Kubiec. Kolejne miejsca zajęli: Sylwester Lepiarz i Damian Sator. W kategorii 
juniorów I miejsce zajęła Wiktoria Dziewięcka. Najszybszą kobietą była Sabina Jarząbek z 
Niestachowa. Aby promować ten niezwykły sport także wśród najmłodszych, zorganizowany 
został po raz trzeci Bieg Przedszkolaka. Dzieci konkurowały o tytuł zwycięzcy w dwóch kate-
goriach wiekowych. Spośród 4-5-latków najszybsza była Amelia Czapska, w kategorii 6-7 lat 
pierwsze miejsce zajął Dawid Zegadło. Piknik Artystyczny na stałe wpisał się już do kalenda-
rza lokalnych wydarzeń kulturalnych, przyciągając coraz więcej fanów dobrej zabawy, sportu 
i sztuki.                                                                                                   /www.brzeziny.org.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Augustyn Kazotic (3 sierpnia) 
Augustyn Kazotić (Gazzotti) urodził się około roku 
1260 w Traù, w Dalmacji, w rodzinie chorwackiej. 
Zapewne w Splicie w roku 1277 lub następnym 
wstąpił do dominikanów. Studiował w Paryżu. Po 
powrocie do kraju poświęcał się kaznodziejstwu i za-
kładaniu nowych konwentów. W roku 1303 Benedykt 
XI powołał go na stolicę biskupią w Zagrzebiu i sam 
udzielił mu sakry. Objąwszy rządy, Augustyn pod-
niósł rangę kapituły i archidiakona, zakończył budo-
wę katedry, przywrócił zgodę między diecezjami. 
Kardynałowi Gentili towarzyszył w legacji węgierskiej, 
a w roku 1309 uczestniczył w zjeździe w Budzie, 
gdzie rozpatrywano zagadnienie sukcesji tronu. Był 
obecny na koronacji Karola I Roberta (1310). W dwa 
lata później uczestniczył w obradach soboru w Vien-
ne. Gdy powrócił do diecezji, chcąc odzyskać zagar-
nięte dobra kościelne, napotkał na żywy opór. Nie-
przyjaznym okazał się zwłaszcza Miladen, wielko-
rządca Dalmacji. W roku 1317 Jan XXII przeniósł go 
do włoskiej diecezji Lucera. Zmarł tam 3 sierpnia 

1323 r. Jego kult jako błogosławionego zatwierdził w roku 1702 papież Klemens XI. Modli-
twa. Panie Boże, przez wstawiennictwo Twego sługi bł. Augustyna prosimy o dar zjednywa-
nia ludzi i kierowania ich w Twoją stronę. 

Zamyśl się… 
„Pieniądz jest dla człowieka dobrym sługą, 
ale złym panem.”          /Alexandre Dumas/   

Uśmiech… 
W Wąchocku rzeka jest tak wąska, że jak dwie 
ryby się mijają to jedna musi wyjść na brzeg. 

Sierpień miesiąc trzeźwości 
Logo na rok 2014 wskazuje na program pracy Apostolstwa Trzeź-
wości w Polsce. W pierwszym kręgu wypisany jest temat dziewię-
cioletniego programu: „Rodzina szkołą trzeźwości”. Każdego roku 
wokół tego hasła omawiane są różne tematy związane z rodziną. 
Tegoroczne hasło brzmi: „Kochająca matka zawsze trzeźwa”. W 
samym centrum koła znajduje się symbolicznie przedstawiona ro-
dzina: rodzice i dzieci trzymając się za ręce, tworzą jakby obraz za-
pisu czynności bioelektrycznej serca. 
Coś dla ducha… 

„O małym świętym” 
Pewien mały święty wiele lat żył szczęśliwie i bogobojnie. Aż tu pewnego dnia, kiedy zabrał 
się do zmywania naczyń, przyszedł do niego anioł śmierci i nieśmiało zakomunikował: - Bóg 
mnie przysłał, bym ci powiedział, że już czas na ciebie. Święty wskazał na stertę brudnych 
naczyń i odparł z pokorą: - Nie można by jeszcze z tym poczekać? Ta sama historia powtó-
rzyła się rok później, kiedy nasz mały święty plewił zachwaszczony do potęgi klasztorny 
ogród. I znowu wskazał na czekającą go robotę. Dokładnie za rok anioł zjawił się znowu. 
Święty pracował w szpitalu, pielęgnował ciężko chorych. Akurat, kiedy chciał podać łyk wody 
konającemu, stanął przed nim znajomy anioł śmierci. Tym razem nie powiedział ani słowa. 
Wskazał tylko na łóżko na sali i zniknął. W nocy poczuł się mały święty okropnie zmęczony  
i stary. Miał już wszystkiego dosyć. Chciał umierać: żeby tak teraz przyszedł anioł i wprowa-
dził mnie do raju. Ledwie to pomyślał, u wezgłowia łóżka stanął anioł. Mówił spokojnie: - 
Czemu się lękasz, przecież jesteś w raju już od wielu, wielu lat.        /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


