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Poniedziałek    29.0629.0629.0629.06    ŚwŚwŚwŚwiętych Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość) iętych Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość) iętych Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość) iętych Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość)     
700 + Piotra Pobochę (imienin) 
1800 + Janinę, Piotra, Taduesza Rabiejów, Ryszarda Dąbrowskiego z int. rodziny  
1900 + Piotra, Michała, Stefana Skarbka i zm. z rodziny Skarbków i Godowskich   
Wtorek 30.0630.0630.0630.06    Dzień Dzień Dzień Dzień PowszedniPowszedniPowszedniPowszedni    
700 + Bronisława Salwę (3 r. śm.) zam. syn  
1800 + Genowefę, Stanisława Sochów z int. rodziny  
1900 + Jana, Kacpra, Józefę Sroka, Katarzynę, Franciszka, Mariannę i zm. z rodz. Stachu-
rów, Stanisława Seweryna  
Środa 01.0701.0701.0701.07    Dzień Dzień Dzień Dzień Powszedni Powszedni Powszedni Powszedni     
1800 + Stanisława, Jana Pobochę 
1830 + Piotra i Jana Sochę  
Czwartek    02020202.07.07.07.07    Dzień Dzień Dzień Dzień Powszedni Powszedni Powszedni Powszedni     
1800  + ks. Edwarda Nowaka i Mariana Nowaka (r. śm.) z int. córki  
1830 + Janinę, Piotra Pędzików  
Piątek 00003333.07.07.07.07    św. Tomasza św. Tomasza św. Tomasza św. Tomasza Apostoła (święto) Apostoła (święto) Apostoła (święto) Apostoła (święto)     
1800  + Kazimierę (r. śm.) i Mariana Misiora z int. córek 
1900 + Hannę Papalino   
Sobota 04040404.07.07.07.07    Dzień Dzień Dzień Dzień Powszedni Powszedni Powszedni Powszedni     
700 + Halinę Barwinek (3 r. śm)  
1800 W 5 r. ślubu Justyny i Kamila oraz w 3 r. ur. Julii z int. dziadków 
1830 + Mariannę i Zygfryda Kruk z int. syna z żoną  
Niedziela  05050505.07.07.07.07    XIV XIV XIV XIV Niedziela Niedziela Niedziela Niedziela ZwykłaZwykłaZwykłaZwykła    
800 + Krzysztofa Machulskiego (5 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1000  W 30 r. ślubu Alicji i Wiesława Dziewięckich  
1200  Msza Święta za parafian  
1600 + Stefanię i Wincentego Kruków, Zofię i Józefa Piątków  
 

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  
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28 czerwca 2015 r. Nr 30 (344) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Mdr 1, 13-15; 2, 23-24  
2 Kor 8, 7. 9. 13-15      
Ewangelia: Mk 5, 21-24. 35b-43 
Gdy Jezus przeprawił się z po-
wrotem łodzią na drugi brzeg, 
zebrał się wielki tłum wokół Nie-
go, a On był jeszcze nad jezio-
rem. Wtedy przyszedł jeden  
z przełożonych synagogi, imie-
niem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł 
Mu do nóg i prosił usilnie:«Moja 
córeczka dogorywa, przyjdź i po-
łóż na nią ręce, aby ocalała i ży-
ła». Poszedł więc z nim, a wielki 
tłum szedł za Nim. Przyszli lu-
dzie do przełożonego synagogi  
i donieśli: «Twoja córka umarła, 
czemu jeszcze trudzisz Nauczy-
ciela?» Lecz Jezus słysząc, co 
mówiono, rzekł przełożonemu 

synagogi: «Nie bój się, tylko wierz». I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Ja-
kuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec za-
mieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk  
i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, 
wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie 
dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: 
«Dziewczynko, mówię ci, wstań». Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bo-
wiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt 
o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

Kazanie espresso… 
„>>Wprawdzie nadzieja bywa matką głupich, ale może być też kochanką odważ-
nych<< - napisał Stanisław Jerzy Lec.  
Jair musiał być człowiekiem niezwykle odważnym, skoro ośmielał się niepokoić Jezu-
sa w sprawie tak beznadziejnej. 
Człowiek, który staje się znakiem nadziei dla drugich, jest dowodem na istnienie Bo-
ga – uważa Wacław Hryniewicz.”                                                          /ks. E. Burzyk/ 

 

Wstań i wierz! 

Extra… 
× 29.06 - Dzień Stoczniowca 
× 01.07 - Dzień Psa 
× 02.07 - Światowy Dzień UFO 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Annę Kur-
tek z Kowali i Józefy Kowalskiej z Brzezin, którzy odeszli do domu Ojca. Niech 
odpoczywają w pokoju † 

 
 



 

A w parafii… 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź święta 
od godz. 17.00 
▪ 20 czerwca w Wiślicy odbyło się kolejne spotkanie młodzieży Diecezji Kieleckiej. Nie za-
brakło na nim także przedstawicieli naszej parafii. 
▪ Suma w niedzielę 21 czerwca 2015 roku w Kościele pw. Wszystkich Świętych była wyjąt-
kowo uroczysta. Na jej rozpoczęcie do świątyni zostały wprowadzone relikwie pierwszego 
stopnia św. Józefa Sebastiana Pelczara. Nie przypadkowo dokonało się to w miesiącu 
czerwcu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponieważ nowy patron to Boskie 
Serce szczególnie ukochał. Brzezińską parafię ze św. Józefem Pelczarem łączyły do tej po-
ry dwie siostry sercanki, które pochodzą z naszego terenu. To właśnie dzięki pomocy sióstr 
Bronisławy i Bonawentury Socha relikwie tego świętego biskupa trafiły do kościoła pw. 
Wszystkich Świętych. Specjalny relikwiarz został ufundowany przez ich rodzinę z Brzezin  
i w trakcie mszy świętej umieszczony na przygotowanym na ten dzień ołtarzu. Mszy Świętej 
przewodniczył ks. kanonik Józef Kubicza, Proboszcz Parafii Nowiny. Podczas homilii, którą 
głosił tłumaczył, że święci "promieniują". Podkreślał ważność kultu relikwii połączonego  
z braniem przykładu z patronów w dążeniu do świętości. Oprawę liturgii uświetniły połączo-
ne schole z Brzezin i Piotrkowic. Po odśpiewaniu hymnu "Uwielbiaj duszo moja" odbyło się 
uczałowanie relikwii. Na zakończenie odbył się koncert Scholi Angelo połączony z promocją 
nowowydanej płyty. Święty Józef Sebastian Pelczar powiedział, że „Ile razy we Mszy św. 
przyjmujesz Komunię św., tyle razy przykładasz twe usta do otwartego Serca Jezusowego".  
▪ Popołudniowe spotkanie w niedzielę 21 czerwca w Świetlicy "Przy Fontannie" w Brzezi-
nach było bardzo udane. Na zaproszenie Duszpasterstwa Młodzieży GÓRA przybyły doro-
słe osoby, by wspólnie porozmawiać na różne ciekawe tematy. Przy gustownie zastawio-
nych stolikach można było zamówić kawę, czekoladę, herbatę albo ziółka. Wszystko ser-
wowane oczywiście bezpłatnie. Nie zabrakło też pysznych słodkości przygotowanych przez 
jednego z członków Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola. Tematem przewodnim 
spotkania były sprawy nadprzyrodzone. Dyskusje schodziły na temat cudów, złego ducha, 
nieba, piekła itp. Na zakończenie poprzez krótki film przybliżono postać św. Miriam Baouar-
dy pochodzącej z Ziemi Świętej i pozwolono również jej zabrać głos w dyskusji. Wystrój 
świetlicy podczas spotkania stanowił zbiór dzbanków różnej wielkości. Miały one symbolicz-
ne znaczenie. To nie piękny wygląd decyduje o wartości. Spragniony człowiek nie nacieszy 
się z posiadania pustego dzbana. Tak też jest z nami i naszym życiem duchowym. Bóg 
chce, byśmy przede wszystkim troszczyli się o nasze życie duchowe. Dzień później w tym 
samym miejscu spotkała się młodzież w rekordowej, jak do tej pory, liczbie 40 osób. Oprócz 
parafian pojawili się także goście z Kielc i okolicy. Patronem spotkania był święty Józef Pel-
czar. Jego życiorys zachęcił do dyskusji nad pytaniem, co ważniejsze w życiu: serce, czy 
rozum? Wnioski były rozmaite. Więcej światła w tym temacie dało zapoznanie się z odpo-
wiedziami świętego biskupa. Klimat rozmowy umilała przyjemna muzyka, dobra herbata 
oraz dekoracja ze starodrukami i kwiatowymi sercami. Spotkanie zakończył filmik przypomi-
nający, że w każdej chwili jest z nami Pan Jezus. Po odmówieniu wspólnej modlitwy w in-
tencji Światowych Dni Młodzieży, błogosławieństwa relikwiami św. Józefa Sebastiana udzie-
lił ks. wiakriusz Waldemar Wrzesień. 

Tu es Petrus... 
116. Jan IX (I.898-I.900)  Po śmierci Teodora II pozbawiony skrupułów hrabia Sergiusz  
z Tusculum (późniejszy Sergiusz III) usiłował wynieść na tron papieski opata benedyktyń-
skiego Jana z Tivoli. Do wyboru i konsekracji Jana IX doszło w styczniu 898. Również ten 
papież zrehabilitował na synodach w Rzymie i Rawennie zniesławionego i po śmierci zbez-
czeszczonego z przyczyn politycznych Formozusa. Aby zapewnić wolny wybór papieża, po-
stanowiono, aby papieża za zgodą ludu wybierali biskupi i kapłani Rzymu, po czym miała 
się odbywać konsekracja w obecności posłów cesarskich. Ale postanowień tych nigdy prak-
tycznie nie wprowadzono w życie. 

Boży człowiek… - św. Władysław (5 kwietnia) 
Władysław (węgierskie László) był synem króla węgier-
skiego Beli I i Rychezy (imię niepewne), córki króla pol-
skiego Mieszka II. Urodził się ok. 1040-1048 w Krakowie, 
gdzie jego ojciec przebywał na wygnaniu. Dzieciństwo  
i młodość spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela,  
a potem Bolesława Śmiałego. Znał dobrze język polski  
i polskie obyczaje. Mając 16 lat, udał się na Węgry. Po 
śmierci starszego brata, Gejzy, Władysław objął panowa-
nie. Na początku były to niełatwe rządy, walczył bowiem 
ze sprowadzonymi przez przeciwników jego sukcesji 
Awarami i Pieczyngami, a następnie z cesarzem nie-
mieckim Henrykiem IV, który najechał Węgry. Rządził 
równie dobrze jak jego kuzyn z rodu Arpadów Stefan  
I (pierwszy król Węgier), którego pamięć Władysław ucz-
cił przez przeniesienie relikwii. Przyczynił się też do oży-
wienia kultu Emeryka i biskupa Gerarda (Gelerta). Zabie-
gał o kanonizację wszystkich trzech, której w roku 1083 
dokonał papież Grzegorz VII. Władysław ożenił się z 
Adelajdą Szwabską, córką księcia Rudolfa. Miał z nią 
dwie córki. Był wzorem średniowiecznego rycerza. Słynął 

ze świątobliwego życia. Po przyłączeniu Kroacji do korony węgierskiej w Zagrzebiu ufundo-
wał biskupstwo Agram. Ufundował i wybudował od podstaw Wielki Waradyn - stolicę bisku-
pią (dziś Oradea w Rumunii), miejsce swojego przyszłego pochówku. W 1095 r. na synodzie  
w Clermont, gdy papież ogłosił pierwszą krucjatę przeciw muzułmanom dla uwolnienia Ziemi 
Świętej, Władysława wybrano jednogłośnie jej wodzem. Nie wyruszył jednak z krucjatą, po-
nieważ Pan Bóg powołał go do siebie. Zmarł w Neutrze (obecnie Nitra w Słowacji) 29 lipca 
1095 r. Grób Władysława został od razu otoczony kultem. Niestety, w roku 1556 sarkofag 
króla został zniszczony przez protestantów. Całkowicie katedrę w Wielkim Waradynie znisz-
czyły wojska tureckie w XVII wieku (obecnie została ona odbudowana). Modlitwa. Boże 
wszechmogący przez wstawiennictwo św. Władysława prosimy Cię uświęcaj nasze czyny  
i słowa. Amen. 

Zamyśl się… 
„Chcąc zmusić ludzi, aby dobrze o nas mówili, jedyny 
na to sposób: czynić dobrze”                         /Voltaire/ 

Intencja różańcowa na lipiec 

ogólna: Aby odpowiedzialność poli-
tyczna była przeżywana na wszyst-
kich poziomach jako wzniosła forma 
miłosierdzia. 
ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie 
w Ameryce Łacińskiej w obliczu nie-
równości społecz-nych mogli dawać 
świadectwo miłości do ubogich  
i wnosić swój wkład, by społeczeń-
stwo stawało się bardziej braterskie. 

Uśmiech… 
Nauczyciel religii skarży się proboszczowi, ze dzieci 
zatrważająco mało wiedza. „Proszę sobie wyobrazić, 
ze zapytałem, kim są czterej Ewangeliści. Na to jeden 
z chłopców odpowiada: Józef i Nepomucen”. Du-
chownego to jednak nie dziwi: „Niech pan się cieszy, 
ze przynajmniej dwóch znał!”. 

Coś dla ducha… 
„O pocałunku dla notariusza” 

Święta Teresa z Awilli prosiła pewnego notariusza o wystawienie koniecznych dokumentów 
związanych z otrzymaniem terenu pod nowy klasztor. Życzliwy notariusz wypisał od ręki akt 
własności. Zakonnica, otrzymawszy żądany papier, zapytała grzecznie, ile się za to należy. 
Urzędnik, znając klientkę i wiedząc, że to kobieta mądra i z poczuciem humoru, odpowie-
dział: - Jednego całusa. Święta nie zawahała się ani chwili, cmoknęła go z radością w oba 
policzki, a potem skomentowała. – Tak tanio jeszcze nigdy nie załatwiłam żadnej sprawy  
u notariusza!                                                                                     /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

    


