
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 18.07 Dzień Powszedni  
1800 + Władysława Tetelewskiego i zm. z r. Baranów, Baryckich, Tetelewskich i Marię 
Dąbek z int. rodziny  
1830 + Stefanię, Annę, Władysława, Romana Zegadłów, Stanisława Kruka, Władysławę, 
Franciszka Pietszczyków z int. Kruków 
Wtorek 19.07 Dzień Powszedni  
1800 + Henryka Pękalskiego  
1830 + Janinę i Władysława Litwin, Zofię i Władysława Więcławskich  
Środa 20.07 Bł. Czesława (wsp. obowiązkowe)    
1800  + Czesława Krzyszkowskiego z int. rodziny  
1830 + Tadeusza (19 r. śm.), Andrzeja, Teresy, Andrzeja, Pawła Wiejas, Antoniego, Fran-
ciszki, Józefa, Janiny, Andrzeja Tkacz, Bolesława, Stefanii Lis, Jerzego Kwapiszewskiego, 
Stanisława Sołtysa.  
Czwartek 21.07 Dzień Powszedni  
1800 + Józefa Wawrzyckiego, Marię, Józefa Pszczołów, Katarzynę, Władysława Kasper-
ków i Franciszkę Michała Wawrzyckich   
1830  + Edwarda Wojtysia (r. śm.)   
Piątek 22.07 Św. Marii Magdaleny (święto)   
1800 + Annę (16 r. śm.) i Ignacego (4 r. śm.) Skowronów z int. syna z rodziną  
1830 + Adama Frankowicza zam. rodzice  
Sobota 23.07 Św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy (święto)  
700 + Marię i Stefana Kruków (r. śm.)  
1700 ślub Dominika Gruszczyńska i Łukasz Kuciemba  
1800  + Floriana Litwina (r. śm.)  
1830 + Ryszarda Barana, Anielę, Stanisława Mailk, Edwarda Władyszewskiego, Mariana 
Piotrowskiego, Tomasza Kubickiego  
Niedziela  24.07 XVII Niedziela Zwykła 
800 + Natalię Rutkiewicz (4 r. śm.) z int. męża  
1000 1) o błogosławione owoce dla uczestników Światowych Dni Młodzieży 
        2) + Leokadię Machulską (3 r. śm.)  
1200 Chrzest: Igor Woś 
1600 + Jana, Stefanię, Czesława Skarbków i Adama Frankowicza  
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nr tel. ks. Proboszcz 41 311 42 59,  ks. Wikariusz 41 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 
 

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 
  

 

XVI Niedziela Zwykła 
17 lipca 2016 r. Nr 33 (399) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Rdz 18, 1-10a / Kol 1, 24-28   
Ewangelia:  Łk 10, 38-42 
Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do 
swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała 
się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do 
Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usłu-
giwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz 
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząst-
kę, której nie będzie pozbawiona». 
Kazanie espresso… 
„>>Istotą gościnności nie jest przecież czerwony dywan, wyżerka i napitki, ale uwaga 
poświęcona obcemu<< - przypomina Jerzy Surdykowski. 
Marta nie spodziewała się takiej reakcji Jezusa, liczyła na to, że zwróci uwagę Marii, 
która nie przejmowała się przygotowywaniem posiłku. 
>>Marto, Marto siądź słuchaj bądź<<.”                                                 /ks. E. Burzyk/ 

Emmanuel – Bóg jest z nami,  
któż przeciwko nam? 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariannę 
Kurtek z Kielc, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 20.07 - Międzynarodowy Dzień Szachów 
× 23.07 -  Dzień Włóczykija 



 
 

A w parafii… 
▪ Za tydzień ukaże się 400 numer naszego Pisma Parafialnego SANCTUS. 
▪ W środę 20 lipca do naszej parafii przybędzie ok. 50 pielgrzymów z Francji i Kanady. 
Bądźmy Ambasadorami Polskości. Przywitajmy ich tradycyjną gościnnością i z chrześcijań-
skim sercem. Udekorujmy nasze domy we flagi papieską, maryjną i polską, wizerunki Ojca 
Świętego Franciszka, św. Jana Pawła II i św. Faustyny, oraz w symbole Światowych Dni 
Młodzieży. Zachęcamy wszystkich parafian do uczestnictwa we wspólnych wydarzeniach  
w trakcie Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii, dekanacie i diecezji. 
21 lipca (czwartek) 08.30 msza w kościele w Brzezinach, ok. 15.00 diecezjalne spotkanie 
w Wiślicy; 22 lipca (piątek) 08.30 modlitwa z kanonami Taize w Brzezinach, 20.30 Droga 
Krzyżowa na Wzgórzu Kalwarii w Morawicy; 23 lipca (sobota) 08.30 modlitwa w kościele  
w Brzezinach, 15.30 msza diecezjalna na stadionie Korony; 24 lipca (niedziela) 10.00 uro-
czysta msza w Brzezinach z wprowadzeniem relikwii bł. Jerzego Popiełuszki, którego doko-
na bp Emmanuel z Francji, 15.00 Festyn ŚDM na pl. Ka. A. Żołątkowskiego w Brzezinach: 
zabawy, występy, Bieg ŚDM, Bieg Przedszkolaka, Bieg o Laur Brzezin, poczęstunek; 25 
lipca (poniedziałek) 9.00 msza na zakończenie w Morawicy 
▪ W poniedziałek 25 lipca do naszej parafii przybędzie 25 pielgrzymów z Litwy, którzy pieszą 
pielgrzymują na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Będziemy ich gościć obiadem  
w Świetlicy Wiejskiej w Brzezinach. 
▪ Dziękujemy kolejnym przedsiębiorcom, którzy wsparli nas finansowo: Pracownia Fryzjer-
ska Prof.-Styling Małgorzata Więckowska, Papierniczeni Piotr Machulski, Zet Audio Piotr 
Zegadło, Webchefs Olech i Zawadzki sp.j. Kamil Zawadzki, Meblux Damian Brzoza, FHU 
Lukstal Bartłomiej Gil, Zakład Fryzjerski Joanna Zegadło, Wyrób i Sprzedaż Art. Mięsnych 
Sławomir Woźniak.  
▪ 25 lipca w nocy grupa młodych z naszej parafii wyrusza na Światowe Dni Młodzieży  
w Krakowie. Prosimy o modlitwę w ich intencji. 

Ambasador polskości 
„Światowe Dni Młodzieży po raz drugi w swojej 30-letniej 
historii odbędą się w Polsce. (…) Będzie to ważne wyda-
rzenie dla całej globalnej społeczności chrześcijańskiej  
i wszystkich ludzi dobrej woli. Z serca dziękuję, tym, któ-
rzy włączyli się w przygotowanie tego wielkiego przed-
sięwzięcia. Ufam, że dzięki Państwa wysiłkom wizyta w 
Polsce pozostawi uczestnikom spotkania same miłe 
wspomnienia i zachęci wielu do ponownego odwiedzenia 
naszego kraju.  
Światowe Dni Młodzieży są także doskonałą okazją do 
popularyzacji wiedzy o Polsce i Polakach. Chcemy przy-
bliżyć gościom dzieje naszego państwa, o którego ko-
rzeniach przypomina obchodzony właśnie jubileusz naj-

ważniejszego wydarzenia w naszej historii – 1050-lecia chrztu Polski. A zarazem pragniemy 
też przedstawić im współczesne, pozytywne oblicze naszego narodu. Zwykłe, codzienne 
rozmowy i wspólne spędzanie czasu dają szanse na wzajemne poznanie, podzielenie się 
zarówno świadectwem wiary, jak też osobistą historią i doświadczeniami naszych rodzin. 
Bardzo wiele zależy tutaj od Państwa, od gospodarzy, przyjmujących zagranicznych 
uczestników w swoich domach oraz ich opiekunów  i przewodników podczas wizyty. Nasi 
goście zapamiętają Polskę taką, jaką Państwo im zaprezentują.  
Dlatego raz jeszcze dziękując za zaangażowanie w Światowe Dni Młodzieży, proszę, aby 
objęli Państwo na ten czas zaszczytną funkcję dobrych ambasadorów Rzeczypospolitej. 
(…) Życzę, aby Światowe Dni Młodzieży przebiegły pomyślnie i stały się znaczącym sukce-
sem naszego kraju oraz powodem satysfakcji dla wszystkich, którzy będą je współtworzyć.” 

Z wyrazami szacunku i sympatii Andrzej Duda, Prezydent RP 
 

 

Boży człowiek… - bł. Jan Huguet Cardona (23 lipca) 
Jan urodził się 28 stycznia 1913 roku na Minorce. W dniu 20 
grudnia 1934 r. otrzymał tonsurę. Od tego czasu zawsze 
nosił sutannę. Po przyjęciu święceń kapłańskich swoją 
pierwszą mszę odprawił w parafii Ferrerias, dokąd przeniósł 
się w 1933 roku. 23 lipca 1936 r., sześć dni po rozpoczęciu 
wojny domowej w Hiszpanii, aresztowano pastora i skarbni-
ka Ferrerias. W tym samym dniu Don Juan odprawił swoją 
ostatnią Mszę. Wieczorem tego dnia przyniósł do domu Naj-
świętszy Sakrament, aby bronić Go przed zniewagami. 
Trzech milicjantów z bronią w ręku weszło do jego domu i 
kazało mu pójść za nimi do miasta. Gdy tam przybył, kazano 
mu zdjąć sutannę. Wojskowy gubernator Minorki chwycił 
krzyż wiszący na ubiorze kapłana i lekceważąco, wskazując 
broń, krzyknął: "Pluj tutaj albo zabiję cię". Na twarzy ks. Ja-
na odbiło się głębokie wrażenie. Początkowo odmówił ru-
chem głowy, a potem podniósł oczy w górę, wyciągnął ra-
miona na krzyżu i zawołał: "Niech żyje Chrystus Król". Na-

tychmiast Marques strzelił mu dwa razy w twarz. Po dziewiątej wieczorem młody kapłan 
zmarł w otoczeniu rodziny. Jego szczątki zostały pochowane na cmentarzu w Ferrerias. Je-
go beatyfikacja odbyła się w Tarragonie w Hiszpanii 13 października 2013 roku w grupie 
522 męczenników hiszpańskich. Modlitwa. Panie Miłosierdzia przez wstawiennictwo bł. Ja-
na daj nam odwagę do obrony naszej wiary i podejmowania dla niej poświęcenia. 
Tu es Petrus... 
195. Lucjusz III (1.IX.1181-25.XI.1185) Ubaldo Allucingoli, mnich cysterski, był od 1141 
kardynałem, a od 1159 biskupem Ostii. Został wybrany na 1 września 1181, ale nie mógł 
być konsekrowany z powodu niepokojów, których inicjatorem był Arnold z Brescii. Zmuszo-
ny był na stałe osiąść w Velletri i nigdy już nie wrócił do Rzymu. Zmarł 25 listopada 1185 w 
Weronie podczas przygotowań do ogłoszonej przez siebie wyprawy krzyżowej. 
Zamyśl się… 
„Cierpliwość jest 
codzienną formą 
miłości.”  
        /Benedykt XVI/  

Uśmiech… 
Mąż do żony: - Idziemy dzisiaj na "Wesele". - To musze kupić sobie 
nowa, elegancka suknie i wytworne buty. - Przecież idziemy do teatru, 
a nie na prawdziwe wesele. - Tak? A kto chciał brać ponton na "Jezio-
ro łabędzie"? 

Coś dla ducha… 
„Najpokorniejszy człowiek na świecie” 

Kiedyś pewien człowiek udał się do pustelnika i rzekł doń z wielką pokorą: - Panie, jestem 
nędzną istotą. Naucz mnie drogi zbawienia. Czytając w jego sercu, sadhu tak nakazał: - 
Pójdź, proszę, i znajdź mi coś, co będzie podlejsze od ciebie. Mężczyzna zaczął poszuki-
wania, ale nigdzie nie znalazł niczego nędzniejszego od siebie. Jednakże pewnego dnia, 
kiedy spojrzał na własne ekskrementy, powiedział sobie w duchu: Oto coś, co jest z pewno-
ścią gorsze ode mnie". Ale kiedy podnosił je, chcąc zanieść sadhu, z odchodów dobył się 
głos i rzekł mu: - Nie tykaj mnie, grzeszniku! Byłam przepysznie słodką potrawą, nadającą 
się na ofiarowanie bogom albo na strawę dla kogoś naprawdę wierzącego. A tu na własną 
zgubę spotkałam ciebie i sam ten nieszczęsny kontakt z tobą spowodował moje tak odraża-
jące położenie, że ludzie uciekają na mój widok, zatykając sobie nosy. Raz jeden zetknęłam 
się z tobą - i spójrz tylko, co mnie spotkało. Cóż więc stałoby się ze mną, gdybyś mnie do-
tknął ponownie? Tym sposobem ów człowiek nauczył się największej, wręcz absolutnej po-
kory. Stał się naj-pokorniejszym z pokornych, umiłowanym w sercu Boga. A to dlatego, iż 
wszyscy pokorni, co przychodzili do niego, zaczynali pojmować, jak daleko im jeszcze do 
pokory. 

 


