
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
Poniedziałek 01.08 Św. Alfonsa Marii Liguoriego, bp i dr Kościoła (wsp. obow.)  
1800 + Adam (r. śm.) i Józefa Młynarczyka i zm. z rodz. Słowików  
1830 + Janinę, Władysława Litwin, Józefę, Marcina Maj  
Wtorek 02.08 Dzień Powszedni  
1800 + Zofię (r. sm.) Jana Woźniczko 
1830 + Krystynę i Edwarda Jakubczyk  
Środa 03.08 Dzień Powszedni   
1800 O Boże bł. w 20 r. ślubu Iwony i Rafała i o Boże bł. dla Oliwii  
1830 W 18 r. ur. Kamila Bartkiewicz   
Czwartek 04.08 Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera (wsp. obowiązkowe)   
1800 + Henryka Słowińskiego (r. śm.)  
1830  + Marcina Sołtysa (r. śm.) z int. rodziców  
Piątek 05.08 Dzień Powszedni  
1800 + Jana, Zofię, Woźniak, Pelagię Jakubczyk, Małgorzatę Woźniak zam. Wierzbiccy 
1900  1 r. ur Krystian kuta o zdr i b bł zam rodzice i dziadkowie   
Sobota 06.08 Przemienienie Pańskie (święto)   
1800  + Władysława, Michalinę Nosek, Mariannę, Ignacego Szczepanik, Józefa Wojcie-
chowskiego zam. rodzina z Nidy  
1830  w 50 r. ślubu Stanisława i Janiny Czwartosów zam. dzieci i wnuki.  
Niedziela  07.08 XIX Niedziela Zwykła 
800 + Sebastiana (4 r. śm.) i Karola Tetelewskich z int. rodziców  
1000 + Marię (8 r. śm.) Władysława Frankowiczów i zm. z rodziny Łysaków z int. Łysa-
ków  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 1) + Mariana i Janinę Pobochów (r. śm.)  
        2) o zdrowie i b bł i opieke mb w 18 r ur. Dominika zam rodziców siostry i babci  
 
 

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  

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 
  

 

XVIII Niedziela Zwykła 
31 lipca 2016 r. Nr 35 (401) 

 

     

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  
Koh 1, 2; 2, 21-23 / Kol 3, 1-5. 9-11 
Ewangelia: Łk 12, 13-21 
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycie-
lu, powiedz mojemu bratu, żeby się po-
dzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu 
odpowiedział: «Człowieku, któż Mię usta-
nowił sędzią albo rozjemcą nad wami?» 
Powiedział też do nich: «Uważajcie i 
strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet 
gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego 
nie jest zależne od jego mienia». I opo-
wiedział im przypowieść: «Pewnemu za-
możnemu człowiekowi dobrze obrodziło 
pole. I rozważał sam w sobie: „Co tu po-
cząć? Nie mam gdzie pomieścić moich 
zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje 
spichlerze, a pobuduję większe i tam 
zgromadzę całe zboże i moje dobra. I po-
wiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na 
długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i 

używaj”.  Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od cie-
bie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gro-
madzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem». 
Kazanie espresso… 
„W filmie >>Buddenbrokowie<< Jan poucza syna: >>Za dnia zajmuj się interesami, ale 
takimi, które nie będą cię niepokoiły w nocy<<. Jezus nie potępia bogactwa samego w 
sobie, a jedynie przestrzega przed chciwością i gromadzeniem pieniędzy za wszelką cenę. 
>>Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, 
coś przygotował?<< - przestrzega Jezus.” 
/ks. E. Burzyk/ 

 

Prawda jest taka, że musimy przyzwyczaić 
się i do dobrych, i do złych rzeczy.  

Takie jest  życie. 
 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Juliana Śmie-
tana z Nidy i Barbarę Adamczyk z Kowali, którzy odeszli do domu Ojca. Niech od-
poczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 31.07 -  Dzień Skarbowości  
× 05.08 -  Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara 
 
 



 
 
 
 

A w parafii… 
▪ Trwają Światowe Dni Młodzieży w Krakowie są również osoby z naszej parafii. 
▪ W dniach 20-25.07.2016 r. gościliśmy w naszej parafii Pielgrzymów z Francji i Kanady. W 
ciągu  tych dni młodzież uczestniczyła w licznych spotkaniach parafialnych i diecezjalnych, 
nabożeństwach, zwiedzała Gminę Morawicę oraz Miasto Kielce, spełniała uczynki miłosier-
dzia będące motywem przewodnim tegorocznych ŚDM. Dziękujemy wszystkim parafianom 
za liczny udział we wszystkich tych wydarzeniach oraz za gościnność i otwarte  
na młodych serca. Licznym sponsorom dziękujemy za wsparcie finansowe. Wspólnie spę-
dzony czas oraz polska gościnność z pewnością na długo pozostaną w pamięci naszych 
przyjaciół z Francji i Kanady. 
▪ W dniu 25.07.2016 r. o godz. 9.00 w Kościele w Morawicy odbyła się msza na zakończe-
nie wizyty Pielgrzymów w naszej gminie. Wśród licznych uścisków i łez wzruszenia poże-
gnaliśmy przyjaciół z Francji i Kanady, którzy wyruszyli w stronę Krakowa na spotkanie z 
Papieżem. Do Krakowa wybrała się również liczna grupa młodzieży z naszej parafii. 
▪ Dnia 25.07.2016 r. gościliśmy w naszej parafii także pielgrzymów z Litwy, którzy pieszo 
zmierzają na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Po krótkim odpoczynku i posiłku ruszyli 
w dalszą drogę. 

Tajemnice różańcowe na sierpień 
Ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się 
do sprawy pokoju na świecie. 
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, ucz-
ciwości i miłości bliźniego. 
Wieści ze ŚDM… 
1)„Ponieważ nie jest rzeczą łatwą stworzenie rodziny i nie jest łatwo poświęcić życie i zobo-
wiązać się na zawsze, trzeba mieć odwagę i gratuluję wam, ponieważ te osoby mają odwa-
gę” (…)"małżeństwo jest tak ładne, że trzeba je chronić, bo ma trwać na zawsze". (…) "Pro-
szę - zawsze trzeba pytać małżonka, jak ci się zdaje, powinniśmy robić to, czy coś innego ?. 
Nigdy nie narzucać" "dziękuję" - związane jest z wdzięcznością. "Ile razy mąż powinien 
dziękować żonie? I ile razy żona powinna dziękować mężowi? Dziękować sobie wzajemnie, 
bo sakrament małżeństwa sprawia, że małżonkowie ufają sobie nawzajem. I ta relacja sa-
kramentalna utrzymuje się dzięki uczuciu wdzięczności". "przepraszam", jest bardzo trudne. 
"W małżeństwie czasami albo mąż, albo żona popełni błąd. Umiejętność uznania tego i 
prośba o wybaczenie czyni wiele dobrego" - przekonywał papież. (…)"A jak to zrobić, ojcze - 
ktoś może mnie zapytać? Jak się pogodzić? Nie trzeba dużo mówić. Wystarczy jeden gest i 
już" - mówił papież, dotykając dłonią swego policzka. "Godzimy się, jeden gest załatwia 
wszystko" - podkreślił papież.                                                                          /za: niedziela.pl/ 
2) „Kiedy Jezus dotyka serca młodego mężczyzny, czy młodej dziewczyny, to są oni zdolni 
do naprawdę wielkich dzieł. To budujące, słyszeć jak dzielą się swoimi marzeniami, swoim 
pytaniami oraz swoim pragnieniem, by przeciwstawiać się tym wszystkim, którzy mówią, że 
nic nie może się zmienić. To dar z nieba, gdy możemy widzieć, jak wielu z was, z waszymi 
pytaniami, stara się zmieniać istniejący stan rzeczy. To wspaniałe, i raduje się moje serce, 
gdy widzę jak bardzo jesteście żywiołowi. Kościół dziś na was patrzy i chce się od was 
uczyć, aby odnowić swoją ufność w miłosierdzie Ojca, który ma zawsze młode oblicze i nie 
przestaje nas zapraszać, abyśmy należeli do Jego Królestwa. Znając żarliwość z jaką po-
dejmujecie misję, śmiem powiedzieć: miłosierdzie ma zawsze młode oblicze. Serce miło-
sierne ma bowiem odwagę, by porzucić wygodę; serce miłosierne potrafi wychodzić na spo-
tkanie innych, potrafi objąć wszystkich. Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, 
którzy nigdy nie mieli domu lub go stracili, potrafi stworzyć atmosferę domu i rodziny dla 
tych, którzy musieli emigrować, jest zdolne do czułości i współczucia. Serce miłosierne po-
trafi dzielić swój chleb z głodnym, serce miłosierne otwiera się, aby przyjmować uchodźców 
oraz imigrantów.”                                                            /za: niedziela.pl – papież Franciszek/ 

 

 

Modlitwa… 
O Jezu, Królu i Panie Kościoła, w Twojej obecności odnawiam moją bezwarunkową więź z 
Twoim namiestnikiem na ziemi, Papieżem. W jego osobie chciałeś ukazać nam pewną i 
bezpieczną drogę, którą powinniśmy podążać wśród zamętu, niepewności i niepokoju.  
Mocno wierzę, że za Jego pośrednictwem, kierujesz nami, uczysz nas i uświęcasz, oraz że 
z Nim, naszym pasterzem, budujemy prawdziwy Kościół:  jeden, święty, powszechny i apo-
stolski. Naucz mnie kochać Papieża, żyć Jego nauczaniem i je głosić. Czuwaj nad Jego ży-
ciem, oświecaj Jego umysł, umacniaj Jego ducha, broń Go przed obmową i ludzką złością.  
Uspokój niszczące wiatry nieposłuszeństwa i niewierności, i spraw, by Twój Kościół zjedno-
czył się wokół Jego osoby, silny wiarą i działaniem, i stał się w ten sposób narzędziem Two-
jego zbawienia. Amen. 
Znalezione… 
„Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego wezwała imamów i wszystkich wiernych, by w naj-
bliższą niedzielę udali się do kościoła w pobliżu miejsca zamieszkania, by wziąć udział we 
mszy. Ma to być wyraz solidarności po zabiciu przez dżihadystów księdza. Do brutalnego 
morderstwa doszło w ubiegły wtorek w kościele w Normandii, gdzie podczas porannej mszy 
wtargnęło dwóch młodych Francuzów o muzułmańskich korzeniach. Do ataku przyznało się 
Państwo Islamskie. Rada, najwyższa instancja islamu we Francji, po raz kolejny potępiła 
"tchórzliwe zabójstwo" i wezwała do "okazania chrześcijańskim braciom solidarności i 
współczucia ze strony muzułmanów we Francji". Zaapelowała ponadto, by podczas kazań i 
modlitw w najbliższy piątek we wszystkich 2,5 tys. francuskich meczetów uwzględnić 
"pierwszoplanowe miejsce, jakie w religii muzułmańskiej zajmuje poszanowanie innych reli-
gii, a także wyznających je ludzi dobrej wiary". W komunikacie cytowany jest hadis, czyli 
opowieść przytaczająca słowa proroka Mahometa, który mówi: "kto niesprawiedliwie wyrzą-
dzi zło Żydowi albo chrześcijaninowi, we mnie znajdzie wroga w dniu Sądu Ostatecznego". 
Już we wtorek, kilka godzin po ataku, Rada uznała zamordowanie przez dżihadystów 86-
letniego księdza za czyn "straszliwy i przerażający".                                             /za: deon.pl/ 
Tu es Petrus... 
197.  Grzegorz VIII (21.XI-17.XII.1187) Albertus de Morra. Za pontyfikatu Aleksandra III 
powierzano mu ważne misje poselskie (np. do Anglii), od 1178 był kanclerzem rzymskiego 
Kościoła, a od 21 października 1187 papieżem. Jego pontyfikat trwał zaledwie dwa miesią-
ce, a ożywiała go idea wypraw krzyżowych, zwłaszcza że 2 października 1187 padła Jero-
zolima. Nie zaakceptowany przez rzymian, nie mógł rezydować w tym mieście. Dlatego żył 
w Pizie, gdzie zmarł 17 grudnia 1187. 
Zamyśl się… 
„Domy starców powinny być płucami ludzkości w 
każdym kraju, dzielnicy, parafii. Powinny być sank-
tuariami człowieczeństwa, w których ludzi starych i 
słabych otacza się opieką.”       /Franciszek, papież/ 

Uśmiech… 
Dwóch turystów podziwia rzymskie 
Koloseum. - Wspaniałe, prawda? - 
mówi jeden z nich. - No... a jak skoń-
czą budowę to dopiero będzie widok. 

Coś dla ducha… 
„Kim jest dla Ciebie Jezus”  

Kim jest dla Ciebie Jezus? - zapytałem znajomego Algierczyka, chrześcijanina. „Chrystus 
dla mnie to po przebudzeniu pierwsze  spojrzenie na morze we wschodzącym słońcu. Chry-
stus to wszystko, co trzeba zrobić, żeby  dom wszedł w swój codzienny rytm. Chrystus to 
kartka Ewangelii, przeczytana z samego rana, której echo unosić się będzie nad całą resztą 
dnia. Chrystus to przywitanie tych, których kocham i tych którzy są mniej mili, tych, którzy 
mnie cieszą i tych, którzy mnie drażnią, tych którzy mnie rozumieją i tych, którzy mnie nie 
rozumieją. Chrystus to uśmiech moich dzieci, to posiłek, który im podaję, to zadanie, które 
mi pokazują. Chrystus to z nadejściem wieczora pewność, że dla mnie Bóg jest ojcem i że, 
ostatecznie wszystko jest dobre.”                                                   /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


