
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
Poniedziałek 16.07 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 
1800 + Henryka Materka 
Wtorek  17.07 Dzień Powszedni 
1800 + Edwarda Machulskiego i zm. z rodziny Materków i Machulskich 
Środa  18.07 Dzień Powszedni 
1800 + Anielę (r. śm.) Władysława Metryków i zm. z rodziny Wieczorków z int. rodziny 
Czwartek 19.07 Dzień Powszedni 
1800+ Władysława Tetelewskiego (r. śm.), Karola, Sebastiana Tetelewskich, zm. z rodziny 
Tetelewskich, Anielę, Franciszka Baranów  
Piątek20.07 Wspomnienie bł. Czesława   
1800  + Henryka i Cecylię Kmiecik  
1900  + Marię, Stefana Kruków  
Sobota21.07 Dzień Powszedni 
1800  + Annę (17r. śm.), Ignacego (6r. śm.) Skowronów z int. syna Stanisława z rodziną 
1830  + Adama Frankowicza z int. rodziców  
Niedziela22.07 Szesnasta Niedziela zwykła  
800   + Krzysztofa Machulskiego i zm. z rodziny Machulskich i Bysiaków
1000 + Leokadię Machulską (5 r. śm.) 
1200 w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. z Nidy nr 6
1600  Msza Święta za Parafię 
 

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 

 

D  O    U  Ż  Y  T  K  U    W  E  W  N  Ę  T  R  Z  N  E  G  O
 

Modlitwa… 
Duchu Święty, przyjdź do każdego z nas. Napełnij nas Twoją mocą, byśmy byli skutec
nymiwspółpracownikami Jezusa Chrystusa w zbawianiu świata.Ty jesteś tym, który dot
ka serc, by nawróciły się i głosiły Jezusa jako Zbawiciela i Pana.Tylko Ty odnawiasz 
cze ziemi i przemieniasz serca.Przyjdź Duchu Święty i stwórz rodzinę Bożą, która woła 
do Boga „Abba, Ojcze”. 

Extra… 
× 17.07 – Parafialny dzień leżenia na hamaku 
× 18.07 – Brzeziny: dzień drzemki popołudniowej  
× 19.07 – Nida: dzień picia wody z miętą.  
× 20.07 – Kowala: dzień opalania się leżąc w trawie  
× 21.07 – Podwole: dzień przybicia piątki z sąsiadem  
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XVNiedzielaZwykła
15 lipca 2018 r. Nr 33 

rych namaszczali olejem i uzdrawiali. 

Kazanie espresso… 
„Po dwóch” - a nie pojedynczo. Ewangeliczną drogą trzeba wędrować zawsze z kimś. Nie 
można tego czynić samotnie. Samotność jest możliwa tylko na pewnych odcinkach. Dlatego 
nawet pustelnicy mieli przyjaciół. Ewangeliczna droga polega na harmonii miłowania Bo
i człowieka. Miłość wzajemna - „dwóch” 
nas Jezus wysyła do głoszenia Ewangelii? /ks. E. Staniek/
 
 

Uzdrawiajcie w Imię Pańskie
 
 
 

Napełnij nas Twoją mocą, byśmy byli skutecz-
y jesteś tym, który doty-

ka serc, by nawróciły się i głosiły Jezusa jako Zbawiciela i Pana.Tylko Ty odnawiasz obli-
cze ziemi i przemieniasz serca.Przyjdź Duchu Święty i stwórz rodzinę Bożą, która woła 

 

 

Zwykła 
 (503) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:Am 7, 12-15 
Ef 1, 3-14 
Ewangelia:Mk 6, 7-13 
Jezus przywołał do siebie 
Dwunastu i zaczął rozsyłać 
ich po dwóch. Dał im też 
władzę nad duchami nie-
czystymi i przykazał im, 
żeby nic z sobą nie brali na 
drogę prócz laski: ani chle-
ba, ani torby, ani pieniędzy 
w trzosie. «Ale idźcie obuci 
w sandały i nie wdziewajcie 
dwóch sukien».I mówił do 
nich: «Gdy do jakiegoś 
domu wejdziecie, zostańcie 
tam, aż stamtąd wyjdzie-
cie. Jeśli w jakimś miejscu 
was nie przyjmą i nie będą 
was słuchać, wychodząc 
stamtąd, strząśnijcie proch 
z nóg waszych na świadec-
two dla nich».Oni więc wy-
szli i wzywali do nawraca-
nia się. Wyrzucali też wiele 
złych duchów, a wielu cho-

a nie pojedynczo. Ewangeliczną drogą trzeba wędrować zawsze z kimś. Nie 
można tego czynić samotnie. Samotność jest możliwa tylko na pewnych odcinkach. Dlatego 
nawet pustelnicy mieli przyjaciół. Ewangeliczna droga polega na harmonii miłowania Boga  

„dwóch” - jest wymownym świadectwem Ewangelii. Z kim 
nas Jezus wysyła do głoszenia Ewangelii? /ks. E. Staniek/ 

Uzdrawiajcie w Imię Pańskie 



A w parafii… 
▪ W niedzielę 8 lipca 2018 roku do Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach zostały 
wprowadzone relikwie I stopnia bł. Sancji Szymkowiak, serafitki. Uroczyście dokonały tego 
s. Sebastiana i s. Rozalia ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej z Poznani
kwie przekazały na ręce ks. Kanonika Józefa Knapa. Odbyło się to dwa dni przed 108 roc
nicą urodzin nowej patronki. Oprawę liturgii przygotowała schola i chór parafialny. Relikwie 
zostały umieszczone w posrebrzanym relikwiarzu ufundowanym przez rodzi
gosławiona Sancja w czasie wojny pomagała jeńcom, którzy nazywali ją „aniołem d
Zapisała takie słowa: „Za życia byłam posłuszna, dlatego po śmierci będę mogła spełniać 
wasze życzenia - bo mała byłam za życia, ale dużo będę mogła po śmi
patronki na wszystkich mszach świętych przybliżyła wiernym s. Sebasti
życie bł. Sancji było bardzo zwyczajne. Proste prace zakonne, posługa potrzebującym, ale 
w pełnym oddaniu Panu Bogu. Okazuje się, że taka postawa życia p
bliska nam, zwykłym ludziom, których życie jest takie proste, zwyczajne. Ta skromna siostra 
woła do nas dziś: Odwagi, nie bój się postawić wszystko a Boga. Nie goń za wielkością, nie 
szukaj nadzwyczajności, nie niszcz innych, nie przeliczaj, popatrz dookoła, nadaj Boży sens 
swoim szarym dniom.Podczas uroczystej eucharystii modlono się m.in. o liczne powołania 
zakonne. We wprowadzeniu relikwii wzięły udział także dwie siostry sercanki pochodzące z 
parafii Brzeziny.Wstawiennictwo bł. Sancji wspiera w modlitwie w każdej potrzebie. Niech 
przynaglą nas jeszcze jedne jej słowa: „Pragnę być posłuszna i po śmierci 
cać różne sprawy, a nie prosić o modlitwę- jak to czyniła przełożona, a ja spełnię wasze ż
czenia, bo umieram z miłości, a Miłość miłości niczego nie może odmówić.”
▪ W piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

Szkaplerz karmelitański 
Szkaplerz karmelitański NMP z Góry Karmel jest ściśle związany z historią i duchowością 
Zakonu Karmelitańskiego. Według tradycji Matka Boża objawiła się św. Szymonowi Stock, 
Generałowi Zakonu Karmelitańskiego w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. i powiedziała: 
Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twojego Zakonu. Kto w nim umrze nie dozna ognia 
piekielnego. Przywileje i łaski Szkaplerza św. były potwierdzone wielokrotnie przez papieży
Potwierdzili je: Klemens VII, Pius V, Grzegorz XIII, Paweł V, Klemens X, a nabożeństwo 
szkaplerzne polecali wiernym: Pius XI, Pius XII (1951), Paweł VI, Jan Paweł I
w istocie jest „habitem". Ten, kto go przyjmuje, zostaje włączony w mniej lub więcej ścisłym 
stopniu do Zakonu karmelitańskiego, aby doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności 
Maryi w codziennym trudzie przyoblekania się w Jezusa Chrystusa. 
szkaplerznego stanowi oddanie się Chrystusowi na wzór Maryi przez poświęcenie się na Jej 
służbę, życie w zjednoczeniu z Nią i naśladowanie Jej cnót. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Kościół przekazuje naukę Jezusa na Ziemi, ale czy na pewno wiemy co to 
Kościół? Po stronie przeciwników, jak i myśle wśród świeckich
postrzegany jako wspólnota ludzi,ale bardziej jako instytucja któ
zakonnicy i zakonnice. Nawet papież Franciszek powiedział kiedyś
oskarżenia wobec Kościoła że to, że tamto, ale wtedy mówię stop
znaczy Kościół, o czym my w ogóle rozmawiamy? 
-/DZ/ Najlepszą odpowiedzią jest słowo, które sam użyłeś. Kościół to 
Powiedziałbym nawet, że to wspólnota wspólnot. Ale znów można się zastawiać się jak to 
określić. Wspólnota jest przestrzenią, gdzie ludzie czują się dobrze, gdzie sobie pomagają, 
rozwijają się, mogą wrócić, gdy zbłądzą i gdzie mają wspólny cel. Kościół jest dla 
wszystkich, którzy chcą zbawienia. Ma swoje zasady, by osiągnąć ten najważniejszy cel. 
Kościół jest też po to, by szukać ludzi, którzy są na peryferiach, by pokazać im piękno 
wspólnoty, a przede wszystkim ukazać Boga. Kościół jest taki, jak ja i Ty, bo to my go 
stanowimy. Wspólnie więc się o niego troszczmy! 

W niedzielę 8 lipca 2018 roku do Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach zostały 
wprowadzone relikwie I stopnia bł. Sancji Szymkowiak, serafitki. Uroczyście dokonały tego 
s. Sebastiana i s. Rozalia ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej z Poznania. Reli-
kwie przekazały na ręce ks. Kanonika Józefa Knapa. Odbyło się to dwa dni przed 108 rocz-

Oprawę liturgii przygotowała schola i chór parafialny. Relikwie 
zostały umieszczone w posrebrzanym relikwiarzu ufundowanym przez rodzinę z Nidy. Bło-
gosławiona Sancja w czasie wojny pomagała jeńcom, którzy nazywali ją „aniołem dobroci”. 
Zapisała takie słowa: „Za życia byłam posłuszna, dlatego po śmierci będę mogła spełniać 

bo mała byłam za życia, ale dużo będę mogła po śmierci.”Życiorys nowej 
patronki na wszystkich mszach świętych przybliżyła wiernym s. Sebastiana. Zauważyła, że 
życie bł. Sancji było bardzo zwyczajne. Proste prace zakonne, posługa potrzebującym, ale 

ycia porusza wiele serc. Jest 
czajne. Ta skromna siostra 

woła do nas dziś: Odwagi, nie bój się postawić wszystko a Boga. Nie goń za wielkością, nie 
nie przeliczaj, popatrz dookoła, nadaj Boży sens 

swoim szarym dniom.Podczas uroczystej eucharystii modlono się m.in. o liczne powołania 
zakonne. We wprowadzeniu relikwii wzięły udział także dwie siostry sercanki pochodzące z 

w każdej potrzebie. Niech 
i po śmierci - proszę mi pole-
żona, a ja spełnię wasze ży-

mówić.” 

Szkaplerz karmelitański NMP z Góry Karmel jest ściśle związany z historią i duchowością 
tradycji Matka Boża objawiła się św. Szymonowi Stock, 

Generałowi Zakonu Karmelitańskiego w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. i powiedziała: 
Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twojego Zakonu. Kto w nim umrze nie dozna ognia 

plerza św. były potwierdzone wielokrotnie przez papieży. 
, Pius V, Grzegorz XIII, Paweł V, Klemens X, a nabożeństwo 

szkaplerzne polecali wiernym: Pius XI, Pius XII (1951), Paweł VI, Jan Paweł II. Szkaplerz  
w istocie jest „habitem". Ten, kto go przyjmuje, zostaje włączony w mniej lub więcej ścisłym 

aby doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności 
w Jezusa Chrystusa. Serce nabożeństwa 

szkaplerznego stanowi oddanie się Chrystusowi na wzór Maryi przez poświęcenie się na Jej 

ale czy na pewno wiemy co to 
świeckich, Kościół nie jest 

,ale bardziej jako instytucja której częścią są księża, 
papież Franciszek powiedział kiedyś: często słyszę 

stop, chwileczkę, co to 

Kościół to WSPÓLNOTA. 
Powiedziałbym nawet, że to wspólnota wspólnot. Ale znów można się zastawiać się jak to 
określić. Wspólnota jest przestrzenią, gdzie ludzie czują się dobrze, gdzie sobie pomagają, 

mają wspólny cel. Kościół jest dla 
dy, by osiągnąć ten najważniejszy cel. 

Kościół jest też po to, by szukać ludzi, którzy są na peryferiach, by pokazać im piękno 
Kościół jest taki, jak ja i Ty, bo to my go 

Boży człowiek… - św. Józef Barsaba Justus
Józef był członkiem pierwszej wspólnoty chrześcija
skiej. Musiał odznaczać się wieloma z
zem z Maciejem kandydował na miejsce w gronie Ap
stołów opuszczone przez Judasza. Łukasz Ewangelista 
(Dz 1, 23) wyraźnie odróżnia go od innych Józefów 
i dlatego do imienia dodaje patronimikum Barsabbas 
(syn Sabby) oraz łaciński przydomek Iustus, jakiego Ż
dzi i prozelici często używali. Potem Łukasz już go nie 
wymienia. Natomiast Euzebiusz w ślad za Papiaszem 
utrzymuje, że należał on do siedemdziesięciu
Zbawiciela. Opowiada też, że wypił truciznę, ale dzięki 
cudownej interwencji nie odniósł jakiejkolwiek szkody. 
Wedle Adona i Usuarda zmarł w Judei po prześladow
niach. W synaksariach razem z innymi mężami aposto
skimi figuruje pod dniem 30 czerwca
Rzymskim wspomina się go w dniu 20 lipca.

Znalezione... 
„Zmęczenie kapłanów? Wiecie ile razy o tym myślę? Księża z ich cnotami i wadami pełnią 
swą posługę na różnych obszarach. W obliczu tak wielu otwartych wyzwań nie mogą z
trzymać się po doznanym rozczarowaniu. W takich chwilach dobrze jest pamiętać o tym, że 
ludzie kochają swoich pasterzy, potrzebują ich i ufają im. Módlmy się razem za księży, kt
rzy w trudzie i samotności wypełniają swą posługę duszpasterską, by doświadczyli wsparcia 
i pocieszenia z przyjaźni z Panem i z braćmi.

Znalezione… 
„Na przykład jesz. Otwierają się wiadomości. Mówi pani: dzisiaj zginęło 400 osób na La
pedusie. A my jemy. - Kasiu, niedosolony schabowy! Nic już na nas nie robi wrażenia. Gd
by tam trzy tysiące osób zginęło, to możeX. (X) Możemy wyobrazić sobie taką oboję
ność.Nic nas nie obchodzi. Chcecie iść do spowiedzi do kapłana, który jest obojętny? Chc
cie iść do lekarza, który jest obojętny na ból? 
                                                                                                            

Zamyśl się… 
„Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmar-
twienia, niepokoje i zgryzoty. Potrze-
ba tylko jednego: wznieść ducha i ko-
chać Pana Boga.” /Św. o. Pio/  

Uśmiech
Dwaj mali chłopcy stoją przed koś
wychodzą właśnie nowożeń
mówi:
gnie do pana mł

Coś dla ducha… 
„Dobra wiadomość

„Na początku stworzyłem człowieka do życia w doskonałej relacji ze Mną, do chodzenia ze 
Mną po Raju. Ale dałem mu także tę możliwość: mógł wybrać Mnie i Moją drogę lub życie 
na własny rachunek. Wybrał siebie ponad Mnie i jako rezultat przeżył wieki, mozolnie zbliż
jąc się do Mnie, ale nigdy nie osiągnąwszy celu, czyli życia we właściwej relacji ze Mną. Moi 
ludzie, Izraelici, składali ofiary za grzechy, próbując wypełnić przepaść między nimi a Mną, 
ale to obmywanie krwią było tylko czasowe. Wciąż odczuwali dystans między nami. Później 
zesłałem na ziemię Jezusa, który oddał swoje życie jako doskonałą i jedyną ofiarę za 
wszystkie grzechy. Dla tych, którzy przyjęli Jego ofiarę, zniknął dystans między niebem 
a ziemią. Raj stał się możliwy. Teraz znowu spaceruję z ludźmi i mieszkam w ich sercach. 
Uwierz w to!”                                                                                                   

 

Józef Barsaba Justus(20 lipca) 
Józef był członkiem pierwszej wspólnoty chrześcijań-
skiej. Musiał odznaczać się wieloma zaletami, skoro ra-
zem z Maciejem kandydował na miejsce w gronie Apo-
stołów opuszczone przez Judasza. Łukasz Ewangelista 
(Dz 1, 23) wyraźnie odróżnia go od innych Józefów  
i dlatego do imienia dodaje patronimikum Barsabbas 
(syn Sabby) oraz łaciński przydomek Iustus, jakiego Ży-
dzi i prozelici często używali. Potem Łukasz już go nie 
wymienia. Natomiast Euzebiusz w ślad za Papiaszem 
utrzymuje, że należał on do siedemdziesięciu uczniów 
Zbawiciela. Opowiada też, że wypił truciznę, ale dzięki 
cudownej interwencji nie odniósł jakiejkolwiek szkody. 
Wedle Adona i Usuarda zmarł w Judei po prześladowa-
niach. W synaksariach razem z innymi mężami apostol-
skimi figuruje pod dniem 30 czerwca. W Martyrologium 
Rzymskim wspomina się go w dniu 20 lipca. 

„Zmęczenie kapłanów? Wiecie ile razy o tym myślę? Księża z ich cnotami i wadami pełnią 
swą posługę na różnych obszarach. W obliczu tak wielu otwartych wyzwań nie mogą za-

po doznanym rozczarowaniu. W takich chwilach dobrze jest pamiętać o tym, że 
ludzie kochają swoich pasterzy, potrzebują ich i ufają im. Módlmy się razem za księży, któ-
rzy w trudzie i samotności wypełniają swą posługę duszpasterską, by doświadczyli wsparcia 
i pocieszenia z przyjaźni z Panem i z braćmi.”                                          /Franciszek, papież/ 

Na przykład jesz. Otwierają się wiadomości. Mówi pani: dzisiaj zginęło 400 osób na Lam-
schabowy! Nic już na nas nie robi wrażenia. Gdy-

by tam trzy tysiące osób zginęło, to możeX. (X) Możemy wyobrazić sobie taką obojęt-
ność.Nic nas nie obchodzi. Chcecie iść do spowiedzi do kapłana, który jest obojętny? Chce-

y na ból? - no i co z tego, ma bolećX" 
                                                                                                            /kard. Konrad Krajewski/ 

Uśmiech 
Dwaj mali chłopcy stoją przed kościołem, z którego 

chodzą właśnie nowożeńcy. Jeden z chłopców 
mówi:- Patrz jaki teraz będzie czad! - Po czym bie-
gnie do pana młodego i wola:- Tato, tato!!! 

Dobra wiadomość” 

Na początku stworzyłem człowieka do życia w doskonałej relacji ze Mną, do chodzenia ze 
Mną po Raju. Ale dałem mu także tę możliwość: mógł wybrać Mnie i Moją drogę lub życie 

ponad Mnie i jako rezultat przeżył wieki, mozolnie zbliża-
jąc się do Mnie, ale nigdy nie osiągnąwszy celu, czyli życia we właściwej relacji ze Mną. Moi 
ludzie, Izraelici, składali ofiary za grzechy, próbując wypełnić przepaść między nimi a Mną, 

wanie krwią było tylko czasowe. Wciąż odczuwali dystans między nami. Później 
zesłałem na ziemię Jezusa, który oddał swoje życie jako doskonałą i jedyną ofiarę za 
wszystkie grzechy. Dla tych, którzy przyjęli Jego ofiarę, zniknął dystans między niebem  

mią. Raj stał się możliwy. Teraz znowu spaceruję z ludźmi i mieszkam w ich sercach. 
”                                                                                                   /Andy Cloninger/ 


