
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 26.06 Dzień Powszedni  
1800 1) + Bronisławę (1 r. śm.) Wojciecha Sobczyków zam. rodzina   
        2) + ks. Jana Pragnącego od uczestników pogrzebu 
1900 + Eugeniusza Skarbka (1 r. śm.)  
Wtorek 27.06 Św. Cyryla Aleksandryjskiego, bp i dr Kościoła (wsp. dowolne) 
1800 1) + Władysława, Wincentynę Ślusarczyków zam. syn Józef   
        2) + ks. Jana Pragnącego od uczestników pogrzebu 
1900 + Władysława, Edwarda Nowaków, Władysława, Jana, Franciszkę Gołąbek, Włady-
sława, Janinę Ślusarczyka zam. rodzina  
Środa 28.06 Św. Ireneusza, bp i męczennika (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Ryszarda Dąbrowskiego, Janinę, Piotra, Tadeusza Rabiejów   
1900 + Piotra, Michała, Stefana Skarbek i zm. z rodz. Skarbków i Godowskich  
Czwartek 29.06 Św. Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość)  
1800 + Władysława, Ludwikę, Jana, Józefa Cudzików, Helenę Włodarczyk  
1900 + Piotra, Antoninę, Franciszkę, Stanisława Pobochów  
Piątek 30.06 Św. Pierwszych Męczenników Św. Kościoła Rzymskiego (wsp. obow.) 
1800 + Jana (r. śm), Kacpra, Józefę Srokę, Katarzynę, Franciszka, Mariannę i zm. z rodz. 
Stachurów, Stanisława Seweryna zam. rodzina   
1600 + Piotra Pobochę  
Sobota 01.07 Dzień Powszedni 
1800 Dziękczynna za otrzymane łaski w 50 r. ślubu Zofii i Tadeusza i o Boże bł. dla Kami-
la i Mileny z int. rodziny  
1830 + Zygmunta Węgrzyna (6 r. śm.) zam. córka Maria z rodziną   
Niedziela  02.07 XIII Niedziela Zwykła 
800 + Juliana Śmietanę, Stefanię i Władysława Kruk, Eugeniusza, Marię, Władysława 
Śmietanów z int. rodziny  
1000  Msza Święta za Parafię  
1200 + Mieczysława i zm. z rodz. Kowalskich  
1600 + Mariana Nowaka, Ks. Edwarda Nowaka, Teresę Lach, Wiesława Kubickiego  

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 
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 XII Niedziela Zwykła 
25 czerwca 2017 r. Nr 31 (448) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:      Jr 20, 10-13 / Rz 5, 12-15 
Ewangelia:   Mt 10, 26-33 
«Jezus powiedział do swoich apostołów: 
«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic 
skrytego, co by nie miało być wyjawione, 
ani nic tajemnego, o czym by się nie miano 
dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, 
powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na 
ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie 
się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy 
zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, któ-
ry duszę i ciało może zatracić w piekle. 
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?  
A przecież bez woli Ojca waszego żaden  
z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś po-
liczone są nawet wszystkie włosy na głowie. 
Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi 
niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się 
przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam 
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w nie-

bie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie». ». 
Kazanie espresso… 
„Mężczyzna upijał się w barze na Alasce, twierdząc, że kiedy rozbił się jego samolot, stracił 
wiarę. Zasypany śniegiem, prosił Boga, aby go uratował, ale On tego nie uczynił. Ale prze-
cież jesteś tutaj, więc jednak zostałeś uratowany!<< - zauważył barman. >>Tylko dlatego, 
że przechodził tamtędy jakiś Eskimos<<. 
Czasem nie dostrzegamy bezpośredniego działania Boga w naszym życiu, gdyż może On 
posługiwać się ludźmi, stawiając ich w określonym celu na naszej drodze życia. Także 
przykrości czy cierpienie, które do nas dopuszcza, mogą mieć głębszy sens, a w konse-
kwencji pozytywnie wpłynąć na nasze życie. 
Margaret Fishback Powers opowiada o człowieku, któremu jego dotychczasowe życie przy-
śniło się jako spacer z Jezusem po plaży. Zdziwiony zauważył, że w najtrudniejszych chwi-
lach na piasku były ślady tylko jednych stóp. >>W czasie twoich prób i cierpień niosłem cię 
na rękach<< - wytłumaczył Jezus.”                                                                    /ks. E. Burzyk/  
 

Kochany Proboszczu Księże Janie 
niech Zmartwychwstały Pan da Ci Niebo! 

Extra… 
× 25.06 - Dzień Marynarza 
× 27.06 - Światowy Dzień Rybołówstwa 
× 29.06 - Dzień Stoczniowca 

Rubryka Extra…, która znajduje się w naszym piśmie zainspirowana była „ogłoszeniami 
extra”, które stanowiły stały element ogłoszeń parafialnych ks. Jana Pragnącego. Zazwy-
czaj znajdowały się w nich informacje przekazane przez kogoś innego, lub wydarzenia  
z przymrużeniem oka. Jednak każde z nich mogło znaleźć się w „ogłoszeniach extra”  
i zazwyczaj było okraszone bystrym komentarzem. Niech te 5 liter nadal przypomina to, 
co większości z nas dźwięczy jeszcze w uszach. 
 



A w parafii… 
▪ Dnia 18 czerwca 2017 roku do naszego kościoła zostały wprowadzone relikwie Świętego 
Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski. W wigilię tej uroczystości w Świetlicy Wiejskiej 
"Przy Fontannie" w Brzezinach zostało zorganizowane spotkanie na temat nowego patrona. 
Ok. 50-osobowa grupa parafian obejrzała dokument prezentujący życie i działalność świę-
tego Andrzeja. Uroczystość wprowadzenia relikwii świętego Andrzeja odbyła się w niedzielę 
na Mszy św. o godz. 10.00. Cząstka świętego trafiła do Brzezin z Sanktuarium w Warszawie 
i została umieszczona w relikwiarzu ufundowanym przez rodzinę z Brzezin. Relikwie wpro-
wadził ks. kanonik Józef Niżnik. Podczas homilii Kustosz Sanktuarium w Strachocinie przy-
bliżył dokonania świętego za jego życia jak i po śmierci. Przedstawił przykłady licznych łask, 
które wierni otrzymują za wstawiennictwem św. Andrzeja. Zachęcał także do szczerej modli-
twy za jego przyczyną w intencji naszej Ojczyzny. W uroczystościach brała udział także s. 
Paulina Januchta ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, którego 
dom macierzysty w Polsce znajduje się w Strachocinie.  
▪ Dnia 19 czerwca 2017 roku w 70 roku życia i 45 roku kapłaństwa zmarł ks. Jan Pragnący, 
poprzedni proboszcz naszej Parafii. Jego pogrzeb odbył się w piątek 23 czerwca w Skalb-
mierzu. W następnym numerze napiszemy więcej na temat tej uroczystości. 

Wspomnienie ks. Jana Pragnącego 
Mówiłeś, że Twoim ulubionym papieżem był Św. Jan XXIII, którego nazwano uśmiechniętym 
papieżem, przez 20 lat pracy w naszej parafii chyba nie było niedzieli w której chociaż jednej 
osobie nie wywołałeś uśmiechu na twarzy. Towarzyszyłeś wędrówce swoich parafian, zna-
jąc chyba każdego z imienia, podczas swoich ogłoszeń jak znalazłeś jakąś ciekawostkę, ja-
kąś mądrość w świecie, od razu ją przekazywałeś swoim drogim parafianom. Z wieloma się 
zżyłeś i wielu zżyło się z Tobą, po latach życia obok Ciebie chcemy Ci podziękować, że by-
łeś, że pokazałeś nam jak cenna jest Ewangelia i jak życiowa. Dziękujemy za każde dobre 
słowo, za każdą radę, każdą pomoc, każdy dowcip i każdy uśmiech. Tak często mówiłeś do 
innych to jest gość, albo to był gość. Dzisiaj patrząc na owoce Twojego życia możemy po-
wiedzieć byłeś Gość! Kiedyś powiedziałeś, że dzisiaj do śmierci podchodzi się zbyt wesoło 
może trochę za mało refleksyjnie zamieniając słowo umarł na odszedł. Chciałeś tak przy-
pomnieć, że będzie sąd ostateczny gdzie będziemy musieli „zmierzyć” się ze swoim życiem 
w obliczu Boga. Wierzymy, że nasz Bóg jest dobry i skoro jesteś u Kompozytora świata na 
koniec niech zabrzmi tak często powtarzane przez Ciebie słowa „A niech się o to martwi 
kompozytor”. Dziękujemy tak bezpośrednio, bo wierzymy w świętych obcowanie i dlatego, 
że cała redakcja Pisma SANCTUS dorosła od dzieci do dojrzałości patrząc na swojego pro-
boszcza Jana. Dziękujemy. Wieczny odpoczynek racz Ci dać Panie…                             /KK/ 

Znalezione… 
„Moim najgłębszym pragnieniem jest, abyśmy wszyscy głosili tę Ewangelię, abyśmy tę 
Ewangelię głosili razem: ja z Wami a Wy ze mną. To pragnienie wymaga głębszego uświa-
domienia sobie własnej roli w społeczeństwie i refleksji, jak dzielić się Ewangelią z innymi. 
Chrześcijanin to świadek Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. By jednak stać się nim na-
prawdę i być nim w sposób autentyczny, trzeba z Jezusem pozostawać, być z Nim złączo-
nym zarówno w chwilach pięknych, pełnych radości i pokoju, jak i w chwilach trudnych i bo-
lesnych, kiedy dotyka nas cierpienie, kiedy upadamy i nie mamy sił, aby się podnieść, kiedy 
się wydaje, że wszystko się załamało w życiu. Czyż to nie wówczas nabierają wyjątkowego 
wydźwięku słowa Chrystusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni je-
steście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28), albo „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy 
się źle mają” (Mt 9,12). Jezus Chrystus jawi się w naszym codziennym życiu na tyle, na ile 
zbliżymy się do Niego i pozwolimy Mu wejść w nie i przeżywać w nas te same stany, które 
sami przeżywamy: On cierpi w nas i z nami, On też raduje się w nas i z nami! Kto zaś odda-
la się od Niego, pozostaje sam, pozbawia się Jego nieodzownej pomocy.”  

/abp. Tadeusz Wojda/ 

Boży człowiek… - św. Teobald z Provins (1 lipca) 
Teobald (znany także jako Tybald, Dypold lub Thiebaut) urodził 
się ok. 1017 r. w Provins (Szampania), w rodzinie hrabiowskiej. 
Pomimo takiego pochodzenia nie podjął służby rycerskiej. Ze 
swoim przyjacielem Walterem udał się najpierw do klasztoru Sa-
int-Remi w Reims, potem do Pettingen, w Luksemburgu, gdzie 
na swe życie zarabiał jako murarz i parobek. Stamtąd wyruszył 
razem z Walterem na pielgrzymkę do Santiago, potem do Rzy-
mu. Chcieli się także udać do Ziemi Świętej, ale w czasie pobytu 
we włoskim Salanigo Teobald na skutek praktykowanych umar-
twień zapadł na zdrowiu. Biskup Vicenzy, zorientowawszy się  
w jego wiedzy i cnocie, wyświęcił go wówczas na kapłana. Zo-
stał następnie u kamedułów mnichem-eremitą. W pobliżu jako 
eremitka osiadła potem także jego matka. Teobald zmarł w Sa-
lanigo 30 czerwca 1066 r. Pochowano go najpierw w katedrze  
w Vicenza, potem w opactwie w Vangadizza. Brat Arnulf, który 
był opatem w Sens, także uzyskał dla swego klasztoru jego reli-

kwie. Kanonizował Teobalda w 1073 r. papież Aleksander II. Potem czczono go jako patro-
na węglarzy, dzięki czemu stał się również patronem karbonariuszy. Modlitwa. Boże 
Wszechmocny za wstawiennictwem św. Teobalda daj nam odkrywać Twoją wolę w każdym 
wydarzeniu naszego życia. Amen. 

Tu es Petrus... 
216. Leon X (11.III.1513-1.XII.1521) Giovanni de Medici, ur. w 1475, już w wieku 17 lat 
mianowany kardynałem, był człowiekiem bardzo wykształconym, wielkim miłośnikiem sztuki 
i kobiet. Podróżując po Niemczech, Francji i Niderlandach, zetknął się z wieloma wybitnymi 
osobistościami swoich czasów. Na konklawe trzeba go było zanieść, ponieważ był niedy-
sponowany. Kontynuował politykę swego poprzednika Juliusza II, skierowaną przeciwko 
Francji. Za Leona obrady V Soboru Laterańskiego toczyły się dalej, jednak papież nie speł-
nił nadziei w sprawach kościelnej reformy, które w nim jako przeciwniku Aleksandra VI po-
kładano. Sytuację w Rzymie i kolegium kardynalskim dobrze ilustruje sprzysiężenie, które 
zainicjował przeciwko papieżowi kardynał Alfonso Petrucci; jego celem było otrucie papieża. 
Petrucci został stracony, a jego zwolennicy pozbawieni wszelkich urzędów. Podczas ponty-
fikatu tego papieża Luter wystąpił przeciwko odpustom, 15 czerwca 1520 Leon bullę w któ-
rej potępiono Lutra. 
 

Zamyśl się… 
„Coś, co z zewnątrz wygląda 
na odwagę, od środka jest 
wiarą we własne marzenia"   
                     /Marek Kamiński/ 

Uśmiech 
Na przystanku autobusowym siedzi ksiądz, założył nogę na 
nogę i czeka. Obserwuje go pasażer. W końcu podchodzi 
do księdza i mówi: - Jakie ksiądz ma piękne buty, to za 
mszowe? - A nie, nie, to za swoje - odpowiada ksiądz. 

Coś dla ducha… 
„Dłoń w rękawicy” 

Stworzyłem cię na swój obraz, tak jak rękawica jest stworzona na kształt dłoni. Uczyniłem 
cię według Mojego pomysłu. Bez wypełniającej ją dłoni, rękawica staje się bezużyteczna. 
Kiedy jednak wypełnisz ją dłonią staje się potrzebna. Tak samo jest z relacją ze Mną. Stwo-
rzyłem cię, abyś był wypełniony Moją obecnością i Moimi celami. Nie jesteś ukształtowany, 
aby być wypełnionym czymś innym. To dlatego nic innego nie wypełni cię całkowicie. Jesteś 
stworzony dla Mnie. Pozwól Mi wypełnić cię synu. Pozwól Mi pokazać ci wspaniałe dzieła, 
jakie dla ciebie stworzyłem. Pozwól Mi wypełnić cele, dla których zostałeś stworzony. 
                                                                                                                        /Andy Cloninger/ 

 


