
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 08.08 Św. Dominika, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1800 za parafię 
1830 + Stanisława Rozparę Zofię, Józefa, Jarosława Bartkiewiczów  
Wtorek 09.08 Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, Patronki Eu-
ropy (święto)   
1800 W 2 r. ślubu Krzysztofa i Mileny Zychowicz  
1830 + Mariannę i Franciszka i zm. z rodziny Wierzbickich  
Środa 10.08 Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (święto)  
1800 + Stefana i Damiana Szymkiewiczów zam. rodzina  
1830 + Henryka Zawadzkiego (r. śm.) i zm. z rodziny   
Czwartek 11.08 Św. Klary, dziewicy (wsp. obowiązkowe)   
1800 + Wincentego, Mariannę Bedlów   
1830  + Bogdana, Zdzisława, Genowefę Szałas i Krystynę Kasperek  
Piątek 12.08 Św. Joanny Franciszki de Chantai, zakonnicy (wsp. dowolne) 
1800 + Pawła, Anielę, Józefa Zawadzkich, Bolesława, Józefę, Mieczysława Ramiączków  
1830 + Stefana i Mariannę Bugajskich, Franciszka i Mariannę Stachurów i Katarzynę Baran 
zam. Bugajscy  
Sobota 13.08 Dzień Powszedni  
1800 + Kazimierę Kubicką, Stefana i Mariannę Wojda, Stanisława Bedlę   
1830  W 30 r. ślubu Krzysztofa i Bożeny Żak z int. rodziny  
2000 W 2 r. ur. Zofii o zdrowie i Boże bł. z int. dziadków Zawadzkich  
Niedziela  14.08 XX Niedziela Zwykła 
800 + Jerzego, Stefana Krawczyków, Stanisława Pietszczyka i zm. z rodziny Krawczyków  
i Szczepankowskich zam. rodzina 
1000 1) W 20 r. ślubu Anny i Waldemara Maraszek zam. dzieci  
         2) dziękczynna za dar Światowych Dni Młodzieży z prośbą o Boże błogosławieństwo 
dla darczyńców i wszystkich zaangażowanych w to dzieło 
1200 1) Chrzest: Karol Kołek 
         2) o Boże bł. dla Wiktora Anioła w 1 r. urodzin zam. rodzice, chrzestny i dziadkowie 
Bedlowie 
1400 Msza święta dożynkowa 
1600 Msza Święta za parafię  

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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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Mdr 18, 6-9 /  Hbr 11, 1-2. 8-19   Ewangelia: Łk 12, 35-40 
Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone po-
chodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; 
aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan za-
stanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im 

zasiąść do stołu, a obchodząc bę-
dzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy 
o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi 
oni, gdy ich tak zastanie. A to rozu-
miejcie, że gdyby gospodarz wie-
dział, o której godzinie złodziej ma 
przyjść, nie pozwoliłby włamać się do 
swego domu. Wy też bądźcie gotowi, 
gdyż o godzinie, której się nie domy-
ślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 
Kazanie espresso… 
„Kilka lat temu przeprowadzono  
w USA badania nad zachowaniem 
sekty, która ogłosiła koniec świata. 
Kiedy nie nastąpił, bez żadnego za-
żenowania przesunięto datę o kilka-
dziesiąt lat.  
Jezus mówi, że nawet nie domyśla-
my się daty tego dnia; może on na-
stąpić w każdej chwili, a może za mi-
liony lat; dlatego też codziennie mu-
simy być czujni, przygotowani do te-
go faktu. 
Wojciech Albiński wspomina swą 
matkę, która uczyła go: >>Trzeba 
być uważnym i dokładnym, ale też 
pamiętać, że los czy przypadek mo-
że zmieniać nasze plany w nieocze-
kiwany sposób.<<” /ks. E. Burzyk/ 

 

Boże jesteśmy Twoim Kościołem 
 
 
 
 
 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Bogdana Sło-
wińskiego z Brzezin oraz Wiesława Kubickiego z Kielc, którzy odeszli do domu 
Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 
 

Extra… 
× 08.08 -  Wielki Dzień Pszczół 
× 13.08 -  Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych 



A w parafii… 
▪ Dnia 31 lipca na Campus Misericordiae papież Franciszek odprawił mszę świętą posłania 
kończącą Światowe Dni Młodzieży. Ten szczególny czas miał także wyjątkowy charakter  
w naszej parafii. Postaramy się w przyszła niedzielę podziękować tym, którzy wsparli dzieło 
ŚDM. Zachęcamy do udział we mszy św. w tej intencji w niedzielę 14 sierpnia o g. 10.00.  
▪ W najbliższą niedzielę rozpoczynamy Triduum Odpustowe ze św. Jackiem, czcicielem 
Najświętszej Maryi Panny. Niedziela 14.08, g. 10.00 – msza święta z wprowadzeniem reli-
kwii św. Jacka Odrowąża, Poniedziałek 15.08, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, g. 12.00 suma odpustowa na ołtarzu polowym, Wtorek 16.08, g. 18.10 Herba-
ta z aureolą ze św. Jackiem w Świetlicy w Brzezinach. Zachęcamy do modlitwy nowenną. 
▪ W niedzielę 14.08 w Kowali Dużej zostanie odprawiona msza św. dożynkowa o g. 14.00. 
▪ W sobotę nabożeństwo fatimskie, a za tydzień niedziela gospodarcza 

Nowenna do św. Jacka Odrowąża 
Święty Jacku, natchniony apostole Słowian, niestrudzony głosicielu Słowa, patronie dojrza-
łego chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie! Całym swoim życiem uczyłeś nas miłowania Eu-
charystii i Bogarodzicy. I dzisiaj przyjdź nam z pomocą i bądź patronem rzeczywistego na-
wrócenia do Boga i nowej chrześcijańskiej dojrzałości Prowadź nowych, przez Boga we-
zwanych ludzi, którzy zmienią oblicze starej ziemi. Spraw, aby w misji, którą Ty rozpocząłeś, 
Chrystus zechciał się nami posługiwać.  
Módlmy się: Boże, który wśród wielu narodów wsławiłeś świętego Jacka, wyznawcę, świę-
tością życia i darem czynienia cudów, spraw, prosimy Cię, abyśmy za Jego przykładem do-
skonalili nasze życie i w przeciwnościach doznawali jego pomocy. Panie, racz łaskawie 
przyjąć dla naszego zbawienia, modlitwy przedstawione Tobie przez świętego Jacka, który 
nieustraszenie chodził po wodzie pod opieką Najświętszej Matki. Pokrzepieni, Panie, Twoją 
łaską, prosimy Cię, abyśmy wsparci modlitwami świętego Jacka, wyznawcy, doszli do wie-
kuistej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

Relacja z ŚDM w Krakowie 
Etap centralny Światowych Dni Młodzieży w Krakowie był jednym wielkim festiwalem  rado-
ści i wiary. Stałym elementem większości dni były katechezy i msze święte. Podczas kate-
chez biskupi mówili o Bożym Miłosierdziu, a zwykli ludzie dawali świadectwo o tym, jak Bóg 
działa w ich życiu. Jednym z momentów których utkwi mi najbardziej w pamięci będzie Msza 
św. otwarcia - na samym początku został odśpiewany hymn ŚDM 2016 - na ołtarzu pojawiły 
się symbole - krzyż i ikona Matki Bożej, a w tle umieszczony był obraz Jezusa Miłosiernego. 
Młodzi z całego świata, pomimo różnic kulturowych, językowych zjednoczyli się wokół Chry-
stusa. Podczas kolejnych dni trwało nieustanne święto młodości. Pomimo ścisku w tramwa-
jach i autobusach młodzi śpiewali, modlili się i rozmawiali. Podczas podróży można było po-
znać ludzi z całego świata, których obdarowano uśmiechem,  różańcem i prośbą : Pray for 
me! Pomódl się za mnie!  W takiej atmosferze niczym stawało się zmęczenie,  deszcz czy 
długie wyczekiwanie na Ojca Świętego pod Oknem Papieskim. Z całego nauczania papieża 
Franciszka szczególnie zapamiętałem jeden motyw: nie bądźcie bierni, jesteście młodzi, 
spożytkujcie swoją energię do służby bliźnim i Bogu. Papież mówił też abyśmy to wszystko 
co się tutaj dzieje, zabrali do naszych wspólnot, parafii.  W czasie piątkowej Drogi Krzyżowej 
krótkie filmiki pokazywały realizację uczynków miłosierdzia przez różne wspólnoty i organi-
zacje kościelne. Stanowiły one pewną zachętę do wcielenia słów w czyn, prośby Jezusa Mi-
łosiernego. Rozważania Drogi Krzyżowej podejmowały wiele ważnych i trudnych współcze-
snych problemów: uchodźcy, głód czy różnorakie uzależnienia. Kulminacyjnym momentem 
było nocne czuwanie i niedzielna Msza Święta posłania na Campus Misericordiae w Brze-
gach, które zamieniły się bodajże w największy w dziejach Polski Kościół. Ojciec Święty 
ogłosił nazwę miasta, w którym odbędą się następne Światowe Dni Młodzieży: Panama.  
I jeszcze jedno: podczas jednej z katechez bp Grzegorz Ryś powiedział, że całe ŚDM nie 
będzie warte organizacji, jeżeli nie wyda plonu. I o ten plon módlmy się wszyscy!          /TK/    
 

 

 

Boży człowiek… - bł. Tadeusz Dulny (7 sierpnia) 
Tadeusz urodził się 8 sierpnia 1914 r. w Krzczonowicach. 
W trakcie nauki w gimnazjum w Tadeuszu dojrzało powo-
łanie kapłańskie. Rozpoczął formację w seminarium du-
chownym we Włocławku. W 1938 r. przyjął dwa niższe 
święcenia. W ramach akcji zwalczania polskiej inteligencji 
7 listopada 1939 r. gestapo aresztowało wszystkich profe-
sorów i 22 alumnów tych, którzy powrócili do Włocławka, 
by kontynować przygotowanie do kapłaństwa. Opatrzność 
sprawiła, że aresztowania uniknął ks. Stefan Wyszyński, 
wykładowca nauki społecznej, profesor prawa kanonicz-
nego i socjologii. Aresztowania nie uniknął jednak Tade-
usz. Uwięzionych początkowo przetrzymywano w więzie-
niu we Włocławku. 16 stycznia 1940 r. Niemcy przewieźli 
ich do obozu przejściowego, zorganizowanego w pocy-
sterskim klasztorze salezjanów w Lądzie. 26 sierpnia 
1940 r. rozpoczęły się wywózki duchowieństwa. Tadeusza 

przewieziono najpierw do kolejnego obozu przejściowego w Szczeglinie, a po dwóch dniach 
do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, niedaleko Berlina. Stamtąd 14 grudnia 1940 
r. trafił do Dachau i otrzymał numer 22662. W obozie włączył się do kilkudziesięcioosobowej 
grupy modlitewnej więźniów, zawiązanej w wielkiej dyskrecji, bo zewnętrzne przejawy reli-
gijności były tępione. W warunkach nieludzkiego traktowania i pracy ponad siły czerpał siłę  
z modlitwy i zawsze służył pomocą współwięźniom, szczególnie starszym i schorowanym. 
Korzystając z nieuwagi dozorców starał się wyręczać ich w obozowych obowiązkach. Wsku-
tek osłabienia Tadeusz trafił do obozowego "szpitala", i tam 7 sierpnia 1942 r. zmarł. Modli-
twa. Boże przez wstawiennictwo bł. Tadeusza ucz nas żyć i umierać dla Ciebie. Amen. 
Tu es Petrus... 
198.  Klemens III (19.XII.1187-III.1191) Paweł Scolari, od 1179 biskup Palestriny, wybrany 
na papieża jako człowiek kompromisu między cesarzem a Kościołem. Po dziesięcioleciach 
niepokojów mógł papież znowu rezydować i rządzić w Rzymie; ustały walki między rzym-
skimi rodami arystokratycznymi a senatem. Klemens włożył wiele wysiłku w zorganizowanie 
trzeciej wyprawy krzyżowej, lecz już nie dożył jej niepowodzeń. Do liturgii wprowadził Kle-
mens podniesienie hostii i kielicha podczas Przemienienia. 
Zamyśl się… 
„Miłosierdziem i praw-
dziwą miłością jest po-
wiedzieć człowiekowi 
prawdę.”  
     /kard. F. Macharski/ 

Uśmiech… 
Bitwa nad Bzurą, zmęczony kapelan prosi o podwiezeienie na 
furgonie wojskowym. Nalot. Woźnica ucieka i krzyczy:- Niech 
ksiądz ucieka, siedzi ksiądz na furze trotylu! Jak trafi - pofrunie 
ksiądz prosto do nieba! Kapelan szybko zeskakuje wołając: -  
O nie daj Boże! 

Coś dla ducha… 
„Tajemnica Boga”  

Znany ksiądz - poeta Jan Twardowski udzielił francuskiemu miesięcznikowi  „Nasza Rodzi-
na” następującej odpowiedzi na pytanie, jak jest różnica pomiędzy buddyzmem a chrześci-
jaństwem: „Buddyzm nie ma jasnego pojęcia Pana Boga, raczej uznaje tajemnicę bytu. Jeśli 
Bóg jest, to jest bezosobowy. Człowiek również po wielu bytach, po wielu swoich istnieniach 
zatraca się w Bóstwie. Tymczasem chrześcijaństwo głosi, że Bóg stał się człowiekiem  
i człowieczeństwo Chrystusa nie zatraciło się w Bóstwie. Głosi, że człowiek po śmierci za-
chowuje swoją indywidualność. Dzięki niezatraconej indywidualności duszy, po śmierci mo-
żemy spotykać najbliższych naszych krewnych. Stąd pochodzi w chrześcijaństwie modlitwa 
w intencji zmarłych i jest ona bardzo popularna i bardzo żywa.  /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


