
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 24.07 Św. Kingi, dziewicy  (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Annę (17 r. śm.) Ignacego Skowronów z int. syna Stanisława z rodziną   
1830 + Henryka i Janinę Kurdek zam. rodzina  
Wtorek 25.07 Św. Jakuba, apostoła (święto)   
1800 + Krzysztofa, Florentynę, Witalisa, Teresę Tarach   
1830 + Juliana Śmietanę zam. żona z rodziną  
Środa 26.07 Św. Joachima i Anny, rodziców NMP (wsp. obowiązkowe)   
1800 + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Mariannę, Andrzeja Czarneckich, Lucja-
na Frankowicza, Edwarda, Władysława, Reginę Kasperków z int. rodziny   
1830 W 1 r. ślubu Dominiki i Łukasza Kuciembów zam. rodzice  
Czwartek 27.07 Dzień Powszedni  
1800 + Annę, Stefana Głodków z int. rodziny  
1830 W 18 r. ur. Katarzyny Woś o zdrowie i Boże bł.  
Piątek 28.07 Dzień Powszedni - RELIKWIE ŚW. CHARBELA 
1800 + Karola i Sebastiana Tetelewskich zam. chrzestni   
1830 + Barbarę Adamczyk zam. mąż, córki i mama  
Sobota 29.07 Św. Marty (wsp. obowiązkowe)  
1600 ślub Purgał Milena Mesek Piotr  
1700 ślub Brzoza Katarzyna i Pragnący Hubert  
1800 + Władysława Genowefę Metryków, Stanisława Kopacza  
1830 + Stanisława Kochana (11 r. śm.)    
Niedziela  30.07 XVII Niedziela Zwykła 
800 + Krzysztofa Machulskieo i zm. z rodz. Machulskich i Bysiaków  
1000  + Stefana (40 r. śm.) i zm. z rodz. Barańskich  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Stanisława Szyszkę, Sabinę Piotra Marców zam. siostra  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Mdr 12, 13. 16-19  
                Rz 8, 26-27 
Ewangelia:  Mt 13, 24-30 
Jezus opowiedział tłumom 
tę przypowieść: «Królestwo 
niebieskie podobne jest do 
człowieka, który posiał do-
bre nasienie na swojej roli. 
Lecz gdy ludzie spali, przy-
szedł jego nieprzyjaciel, 
nasiał chwastu między 
pszenicę i odszedł. A gdy 
zboże wyrosło i wypuściło 
kłosy, wtedy pojawił się  
i chwast. Słudzy gospoda-
rza przyszli i zapytali go: 
„Panie, czy nie posiałeś 

dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nie-
przyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali 
go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 
Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw 
chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”». 
Kazanie espresso… 
„Teologowie średniowieczni nazywali diabła ojcem kłamstwa. Twierdzili, że diabeł kłamie 
również wtedy, kiedy mówi prawdę. Jak można kłamać, mówiąc prawdę? Chodzi o prawdy 
cząstkowe, tak podane i spreparowane, ażeby kłamstwu służyły. 
Nieprzyjaciel, który nasiał chwastu, to szatan. Pojawia się nie tylko wtedy, kiedy człowiek 
śpi, gdy brakuje mu czujności. Nawet gdyby ludzie z dzisiejszej Ewangelii nie spali i do-
strzegliby siejącego szatana, mogliby pomyśleć, że robi coś pożytecznego. 
>>Nadal praca diabła na tym polega głównie, by nasze dobre strony nienawiścią zatruć, do 
złego użyć, na pożytek piekła obrócić; i nadal poddajemy się łatwo i z małym oporem, albo 
z żadnym oporem jego kuszeniu<< - przestrzega Leszek Kołakowski.”           /ks. E. Burzyk/ 

Szumią łany zboża, gra wiatr na jeziorze 
śpiewa ptak radośnie Bogu, co go stworzył. 

Zatrzymaj się na chwilę, 
odetchnij pięknem świata! 

 
 
 

Modlitwa… 
Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i 
ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. 
Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość 
Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami wi-
dzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennic-
twem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania proble-
mów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie 
to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede 
wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen. 
Extra… 
× 23.07 -  Dzień Włóczykija 
× 24.07 -  Święto Policji 



A w parafii… 
▪ Dziękujemy wszystkim za udział i wszelką pomoc w uświęceniu Mszy Świętej z udziałem 
naszego rodaka ks. arcybiskupa Tadeusza Wojdy.  
▪ We wtorek 25 lipca przypada wspomnienie Św. Krzysztofa patrona kierowców w naszej 
parafii poświęcenie pojazdów i powierzenie ich opiece Św. Krzysztofa nastąpi w najbliższą 
niedzielę 30 lipca po każdej Mszy Świętej.  
▪ Formularze zgłoszeniowe na kielecką pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę można odbierać 
u księdza w zakrystii lub kancelarii. Chętnych na pielgrzymkę zapraszamy.  
▪ We wtorek Święto Św. Jakuba zachęcamy do uczestnictwa tego dnia w Mszy Świętej. 
▪ Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA w rok po Światowych Dniach Młodzieży pragnie zapro-
sić wszystkich zaangażowanych w ŚDM w naszej parafii, szczególnie wolontariuszy i rodzi-
ny goszczące pielgrzymów na spotkanie z ogniskiem, które odbędzie się 26 lipca o godz. 
19.00 przy plebanii w Brzezinach. Zachęcamy, by przynieść ze sobą coś na wspólny stół.  
W programie przewidziane wspomnienia, pokaz zdjęć, wspólne śpiewy i tańce integracyjne, 
pieczenie kiełbaski (zapewniona przez organizatorów). 
▪ Dziś na pl. Ks. Augusta Żołątkowskiego odbędzie się Rodzinny Piknik Sportowy. Rozpo-
częcie o godz. 15.00. W programie V Turniej Sołtysów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Morawica, 8. Bieg o Laur Brzezin, Bieg Przedszkolaka, konkursy z nagrodami itp. Zapra-
szamy serdecznie. 
▪ W piątek msza św. z błogosławieństwem relikwiami św. Charbela. 

W poszukiwaniu… 
Dzisiaj chciałbym przytoczyć pewną opowieść ze świata orientu: „na brzegu wielkiej rzeki 
siedzi starzec czeka na prom by dostać się na drugi brzeg, patrzy na rzekę a z drugiego 
brzegu po wodzie przechodzi mnich, przyszedł stanął obok i mówi widzisz jakbyś umiał 
chodzić po wodzie jak ja to nie musiałbyś czekać na prom. Starzec popatrzył i spytał a ile 
czasu zajęło ci nauczenie się tej sztuki. Mnich odparł całe życie. W między czasie przypłynął 
prom starzec krzyknął do kapitana - ile kosztuje rejs promem! kapitan odpowiedział 3 mie-
dziaki. Starzec się zaśmiał i powiedział mnichowi widzisz całe życie poświęciłeś na coś co 
jest warte tylko 3 miedziaki” Ktoś inny kiedyś powiedział, że w życiu trzeba wiedzieć jak bę-
dzie wyglądał koniec każdej rzeczy jakiej się podejmuje w życiu. Bo tylko wtedy można do-
brze ocenić wartość tego co się robi. A czy to na co dzisiaj poświęcamy najwięcej czasu, to 
czym dzisiaj najbardziej się martwimy będzie tym co najbardziej docenimy kiedy już nasze 
życie będzie się kończyć? Czy dzisiaj uczymy się rzeczy które będą czymś cennym dla nas i 
ludzi którzy nas spotkają czy poświęcamy nasze życie i zdrowie na coś co kiedyś będzie 
warte kilka groszy albo jak mówi przysłowie funta kłaków. I Jasne nie ma się co czarować to 
nie łatwa droga musimy ciężko pracować i wiele czasu poświęcać by mieć  na godne życie 
dla siebie, męża/żony i dzieci. Ale mimo wszystko to od nas zależy jaką atmosferę będzie-
my tworzyć w pracy, szkole, rodzinie i wśród tych z którymi spędzamy czas. Wiem, że 
umiemy wyciągać wnioski i dobrze żyć widać to globalnie nawet socjologowie potwierdzają 
w ostatnich latach wyodrębnili 3 grupy pokoleń (rocznikowo zależne kraju i kondycji gospo-
darki) najstarsze pokolenie najczęściej poświęcało się pogoni za majątkiem, pieniędzmi, ko-
lejne pokolenie jakby wysnuło wnioski ze starszych braci i bardziej ceniło kapitał społeczny 
nad majątek przedkładało pełnione funkcje w społeczeństwie, ale to najmłodsze scharakte-
ryzowane pokolenie przez socjologów znowu patrząc na życie swoich poprzedników docho-
dzi do swoich przemyśleń i zaczynają cenić przeżycia tak po prostu chcą się delektować ży-
ciem, dobrą kawą ze znajomymi, promieniem słońca, uśmiechem jaki mogą wywołać na 
twarzy drugiej osoby. Dlatego drodzy dziadkowie i drogie babcie przekażcie swoim wnukom 
co jest w życiu ważne, co cenicie, co sprawiło wam radość kiedy byliście młodzi i jakie 
wspomnienia są cenne na jesieni życia. Przy tym wszystkim nie zapominając o tej energii i 
radości jakie mieliście w czasach swojej młodości i pewnie macie nadal.                         /KK/   

Boży człowiek… - bł. Jan Soreth (28 lipca) 
Jan Soreth urodził się w Normandii w 1394 roku. Jako młodzie-
niec wstąpił do zakonu karmelitańskiego i złożył śluby zakonne. 
Był magistrem teologii oraz rektorem studiów w Paryżu. Został 
także prowincjałem prowincji francuskiej. W roku 1451 wybrano 
go na przełożonego generalnego zakonu; urząd ten pełnił aż do 
śmierci. Odnowił życie zakonne. W jednym ze swoich dzieł 
wspaniale objaśnił Regułę karmelitańską. W 1462 roku poprawił 
konstytucje i wydał je drukiem. Przyczynił się do powstania żeń-
skiej gałęzi zakonu oraz uformowania Trzeciego Zakonu Karme-
litańskiego. Zmarł w opinii świętości w wieku 77 lat 25 lipca 1471 
roku w Angers (zachodnia Francja). Beatyfikował go papież Pius 
IX w roku 1866. Modlitwa.  Panie Boże przez wstawiennictwo 
bł. Jana prosimy Cię, pomóż nam odnaleźć Cię w ciszy i gwa-
rze, wśród ludzi i w samotności, w radości i smutku. Amen. 

Tu es Petrus... 
220. Juliusz III (7.II.1550-23.III.1555) Giovanni Maria del Monte, ur. w 1487 w Rzymie, 
przybył jako kamerling na dwór Juliusza II. W 1511 został biskupem Siponto, a w 1536 kar-
dynałem. Jako legat papieski otworzył w 1545 Sobór Trydencki. Papież ten podobnie jak je-
go poprzednik był raczej człowiekiem o usposobieniu świeckim i skłonnym do nepotyzmu, 
choć jednocześnie był protektorem reformy Kościoła. 14 listopada 1550 wydał bullę, na mo-
cy której sobór z powrotem przeniesiono do Trydentu. Juliusz zapoczątkował też reformę 
Kurii, ale jej nie dokończył. 
221. Marceli II (9.IV-1.V.1555) Marcello Cervini, ur. w 1501, w 1539 mianowany kardyna-
łem, był od roku 1543 papieskim legatem na Sobcir Trydencki. Był człowiekiem uczonym i 
wrażliwym na sztuki piękne. W 1548 został prefektem Biblioteki Watykańskiej. Spodziewano 
się po nim reformy Kościoła, bo posiadał odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje do jej 
przeprowadzenia. Jednak zmarł już po 21 dniach piastowania urzędu papieskiego. 
222. Paweł IV (23.V.1555-18.VIII.1559) Gianpietro Caraffa, ur. w 1476, był biskupem Chieti, 
arcybiskupem Brindisi i Neapolu i przez jakiś czas nuncjuszem w Hiszpanii. W roku 1524 
utworzył razem z świętym Kajetanem z Thiene zakon teatynów i był pierwszym przełożonym 
tego zakonu. W 1536 został kardynałem i przewodniczącym inkwizycji. Kiedy objął urząd 
papieża, miał już 80 lat; jego wybór wielu, którzy chcieli służyć reformie, powitało z radością. 
Obciążył jednak swój pontyfikat tak niezwykłą surowością i tak wyraźnym nepotyzmem, że 
kiedy umarł, doszło do powstania ludowego przeciwko papiestwu. w roku 1559 ogłosił In-
deks Ksiąg Zakazanych. 

Zamyśl się… 
„Trudniej kochać bliźnie-
go niż małego fiata.”  
       /ks. Jan Twardowski/ 

Uśmiech 
Dwóch księży rozmawia o celibacie. Jeden mówi: - Słyszałeś, że 
Watykan rozważa możliwość zniesienia celibatu? - Tak, ale my 
już tego nie doczekamy. - Ale może nasze dzieci... 

Coś dla ducha… 
„Nie kuszę cię” 

Nie kuszę cię, ani nie chcę się zmusić do czegokolwiek. Nie przygotowałem duchowego 
biegu z przeszkodami, aby siedzieć i patrzeć, jak ci idzie. Stwarzam w twoim życiu dobre 
rzeczy, abyś bez szwanku trafił do Mojego królestwa. Nigdy nie prowadzę cię do grzechu. 
Szatan jest tym, który kusi ludzi i próbuje przywieść ich do złego. Używa tego samego po-
ciągającego kłamstwa, które zastosował w raju. Kłamstwem jest obietnica, że człowiek mo-
że być jak Bóg. Człowiek sam jest winien, że uwierzył w to kłamstwo. Ono powoduje 
wszystkie kłopoty. Dlatego miej się na baczności przed pokusami. Mój synu, wzywaj imienia 
Jezusa, aby kusiciel nie miał do ciebie przystępu.                                          /Andy Cloninger/ 

 


