
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek  25.06 Dzień Powszedni 
1800  + Katarzynę, Stanisława Zegadłów i zm. z r. Zegadłów 
Wtorek  26.06 Dzień Powszedni 
1800 + Mariannę, Genowefę, Andrzeja, Władysława, Janinę, Mariana Ślusarczyków  
Środa 27.06 Dzień Powszedni 
1800 + Genowefę (r. śm.), Stanisława Sochów z int. rodziny 
1900  + Władysława, Wincentynę Ślusarczyk   
Czwartek 28.06 Wspomnienie św. Ireneusza  
1800  + Władysława Lużyńskiego z int. żony z dziećmi   
Piątek 29.06 Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła  
800 w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego z Brzezin ul. Kolejowa i po-
czątek Nidy 
1200  + Piotra, Michała, Stefana Skarbków i zm. z r. Skarbków i Godowskich    
1800  + Antoninę, Piotra, Franciszkę, Stanisława Pobochów  
Sobota 30.06 Wspomnienie św. Pierwszych Męczenników    
1600  ślub Justyna Stajniak i Łukasz Skrzyniarz 
1800  + Władysława i Mariannę Domagała z int. syna Zdzisława z rodziną 
1900  + Karola, Sebastiana Tetelewskich zam. chrzestni  
Niedziela 01.07 Trzynasta Niedziela zwykła  
800   + Mariana, Błażeja, Janinę, Stanisława Krajewskich, Józefa Mazura 
1000  + Piotra Pobochę  
1200  Msza Święta za Parafię  
1600 + Mieczysława, Tadeusza Kowalskich, Wandę, Stanisława Kaczorów  

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica 

parafia.brzeziny.org.pl    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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 Uroczystość Narodzenia  
Świętego Jana Chrzciciela 

24 czerwca 2018 r. Nr 30 (500) 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Jr 1, 4-10/1 P 1, 8-12    Ewangelia:  Łk 1, 5-17 
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału 
Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawie-
dliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepi-
sów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś 
byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił 
służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł 
los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się 
na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej 
stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. 
Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłucha-
na: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie 
radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki  
w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie 
Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam 
pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom,  
a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud dosko-
nały». 

Na większą chwałę Pana i Jego Świętych! 
 
 
 

Modlitwa… 
Podpory niewzruszone Kościoła Bożego, święty Piotrze i Pawle, przyczyńcie się za nami 
grzesznymi u Pana, który Wam dał wiekuistą zapłatę. Racz mi uprosić, Piotrze święty, 
abym był w miłości gorliwy, w wierze niewzruszony i abym wraz z Tobą umiał się po-
święcić dla Ukrzyżowanego Jezusa naszego. Niech i ja, nie po trzykrotnym, lecz niezli-
czonym, niestety, odstąpieniu i zdradzeniu Boga, nawrócę się szczerze ku Niemu bez 
powrotu do grzechu. Pawle święty, naczynie wybrane, głoszący imię Pańskie przed na-
rodami, racz uprosić u Boga, abym się stał naczyniem łaski i błogosławieństwa Jego. 
Naucz mnie znać i kochać Tego, który nas ukochał aż do śmierci... Niech wraz z Tobą 
nic nie mam prócz Jezusa Ukrzyżowanego... Niech w wierze przez Was wzmocniony,  
w miłości i nadziei przez modlitwy Wasze utwierdzony, żyję i umieram w Bogu, przez Je-
zusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Extra… 
× 25.06 – Dzień Marynarza 



A w parafii… 
▪ Dziś Uroczystość Świętego Jana Chrzciciela. W naszej parafii przeżywamy uroczyste 
wprowadzenie relikwii bł. Rafała Chylińskiego, franciszkanina. Homilię dzisiejszego dnia 
głosi nasz były wikariusz, a obecnie proboszcz Parafii Brzegi, ks. Robert Zapała. 
▪ Dziś na mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się poświęcenie i odsłonięcie tablic pamiątko-
wych śp. Księdza Jana Pragnącego. Jedna z nich została umieszczona w kościele, a druga 
znajduje się głównym wejściu na cmentarz, by umożliwić zapalanie zniczy i składanie kwia-
tów przez pamiętających parafian. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli to dzieło.  
▪ W piątek Uroczystość Św. Piotra i Pawła, zapraszamy na msze św.  
▪ Dziś ukazuje się 500 numer Pisma Parafialnego SANCTUS. Msza Święta w intencji Re-
dakcji odbędzie się o godz. 10.00. Dziś do numeru dołączona krówka z myślą świętego. 
▪ Dzieci i młodzież szkolna rozpoczęły wakacje. Zachęcamy do odpoczynku i pamiętania  
o regularnej modlitwie i uczestnictwie w niedzielnej mszy świętej.  

500 numerów czyli minimum 4 000 godzin pracy, takie nasze nic ☺ 
Spokojnie Drogi Czytelniku, nie masz wybrakowanego numeru, dzisiaj każdy egemplarz tak 
wygląda. Nasze Pismo ma dziś 500 numer i tyle samo tygodni przygotowań każdego z nich 
dla Państwa. Jesteśmy razem, wy z nami, a my z wami już prawie 11 lat. Dziękujemy za ten 
okres i mamy nadzięję, że przed nami kolejne setki numerów. W ten „ekstra” dzień 
odsłaniamy w parafii tablicę ks. Jana Pragnącego. To ten proboszcz otworzył się na 
inicjatywę wydawnia Pisma i dał nam dużą swobodę. Teraz zaufaniem obdarzył nas kolejny 
pleban brzeziński ks. Józef. Przez te 500 tygodni bywało różnieO Zaczęło się od spotkania 
w jednym z domów w Brzezinach, gdzie pewna Pani zaproponowała wydawanie gazetki 
parafialnej. Temat podchwycili ks. Rafał Nowiński, Edward Zawadzki (obecnie o. Jakub) 
oraz Damian Zegadło. Nazwa Pisma miała nawiązywać do naszej parafii, która (można 
powiedzieć) świętością stoi. I tak pierwszy numer Sanctusa ukazał się 30 listopada 2008 
roku. Kto by wówczas pomyślał, że przez prawie 11 lat uda się nam „nie nawalić”. Nieraz 
było kryzysowo, kończył się toner, papier, psuła drukarka, były problemy w kontakcie, ale  
w każdą niedzielę Pismo trafiało do wiernych. Zapewne nieraz czytając Sanctusa widzicie 
rózne błędy, literówki. No cóż, jesteśmy tylko ludźmi i za każdą pomyłkę przepraszamy. 
Jednak serce się raduje, kiedy się dowiadujemy, że ktoś przyszedł do spowiedzi, bo  
w gazetce przeczytał, że jest pierwszy piątek, albo wraca do tekstu Ewangelii po mszy, bo 
jest ona na pierwszej stronie Sanctusa. Cieszymy się, że nasze dowcipy są przekazywane 
dalej, a ogłoszenia i inicjatywy odbierane są z otwartością. W składzie redakcyjnym przez te 
lata pojawiły się także kolejne osoby: Krzysztof Kubicki (obecny redaktor naczelny), Tomasz 
Korban (redaktor), Mateusz Łabęcki (redaktor i drukarz), Wiktoria Wojcieszyńska (redaktor), 
Justyna Machulska (skarbnik), Kamil Pawlusek (serwis). Pomagały też Agata Kasperek  
i Ewelina Baranowska oraz mamy i ciocie ☺ Pismo rozwinęło się znacznie dzięki wparciu 
ks. Wiesława Kaczora. Nie można zapomnieć też o ministrantach i panu kościelnym, którzy 
rozprowadzają gazetkę, o księdzu wikariuszu, który zawsze kogoś oddeleguje do Sanctusa 
oraz o ks. Proboszczu, który ratuje, kiedy nie ma jak wydrukować numeru. I wszyscy 
wymienieni za swoją pracę otrzymują wysoką zapłatę – satysfakcję, że pracują w Bożym 
dziele. Wszystkie pieniądze, które trafiają do puszki są zliczane i dobrze wydawane.  
W większości na wydruk Pisma, ale także na mnóstwo inicjatyw, m.in: odnowiliśmy wiele 
naczyń liturgicznych i kilka zabytków ruchowmych, kupiliśmy kilka relikwiarzy (z okazji 
jubileuszu ufundowaliśmy dwa kolejne), przygotowujemy obrazy i obrazki wprowadzanych 
patronów, fundujemy nagrody w konkursach, wspieramy inicjatywy parafialne, uroczystości. 
Mało miejsca, by wszystko wymienić. Pamiętajcie proszę, że każda Wasza złotówka, która 
wpada do sanctusowej puszki jest przeznaczana na dobry cel. Bez Was to wszystko nie 
miało by sensu. Dziękujemy za wierność i hojność. Dziś nie chcieliśmy tworzyć żadnych 
treści. Trzecią stronę Sanctusa oddajemy w Wasze ręce! Życzymy Wam dobrej niedzieli. 
Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Na chwałę Pana i Jego Świętych działajmy dalej!  

Boży człowiek… -  
(miejsce na Twoje imię, a poniżej na Twój życiorys, sądzisz że zmierzasz do Nieba?) 
 
 

Zamyśl się… 
(przypomnij sobie słowa ważnej dla  
Ciebie osoby, której nie ma już z nami) 

Uśmiech… 
(spójrz wokół siebie jacy ludzie są fajni  
i uśmiechnij się!) 

Coś dla ducha… 
(życie pisze najpiękniejsze historie, wystarczy otworzyć serce i chłonąć dobro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Każdego dnia, możesz od Boga dostać pustą kartę, by pisać życie na nowo. Jego Miłość  
i Miłosierdzie czyści najgorsze pomyłki, wystarczy tylko otworzyć się na Jego łaskę i prosić 
Go o towarzyszenie w Twoim i Moim życiuO Nie strać szansy, gdy możesz jeszcze zapisy-
wać karty swego życiaO 


