
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek 23.07 Święto św. Brygidy  
1800 + Henryka i Janinę Kurdek  
1830 + Tadeusza i Marcina Wiejasów i zm. z rodziny Wiejasów i Tkaczów
Wtorek 24.07 Wspomnienie św. Kingi  
1800 W 1 r. ślubu Katarzyny i Huberta Pragnących o Boże bł. z int. mamy 
1830 O Boże bł. i zdrowie w 88 r. ur. Marii z int. dzieci   
Środa  25.07 Święto św. Jakuba 
1800 + Mariannę, Władysława (r. śm.) i zm. z rodziny Zychowiczów i Pędzików 
Czwartek 26.07 Wspomnienie św. Joachima i Anny  
1800 + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Mariannę, Andrzeja Czarneckich, Lucjana 
Frankowicza, Edwarda, Władysława, Reginę Kasperków z int. Czarneckich 
1830 + Władysława (r. śm.) Mariannę, Henryka, Helenę Nowaków, Łukasza Stachurę 
Piątek 27.07  Dzień Powszedni 
1800  + Eugenię, Annę, Leona Zaleśnych  
1900  + Zygmunta Woźniaka (16r. śm.) z int. rodziny  

Sobota 28.07 Dzień Powszedni  - RELIKWIE ŚW. SZARBELA

1500  Ślub : Kamila Stelmaszczyk i Kamil Klimczyk   
1700  Ślub : Hubert Kubicki i Sylwia Surowiec  
1800 + Stefana (r. śm.) i zm. z rodziny Barańskich  
Niedziela 29.07 Siedemnasta Niedziela zwykła  
800 + Stanisława Szyszkę (r. śm.) Sabinę i Piotra Marców z int. siostry 
1000  Msza Święta za Parafię 
1200  W 10 r. ślubu Emilii i Mariusza o potrzebne łaski dla Jubilatów i ich dzieci 
1600  Do Dzieciątka Jezus w 1r. ślubu Mileny i Piotra Mesek z int. rodziców, rodzeństwa 
z rodzinami i dziadków  

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica
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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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Extra… 
Ojcze Szarbelu dzieliłeś się z innymi pogodą ducha, życzliwym uśmiechem,
współczuciem. Prosimy Cię, módl się, abyśmy odkrywali skarby, którymi Bóg nas obd
rzył, i pomnażali je przez hojne dzielenie się z potrzebującymi. Ojcze Sz
życie ubogie, pokorne i ukryte. Prosimy Cię, módl się, abyśmy nie przywiązywali się do 
tego co przemijające, i nie ulegali pokusom świata. Wymódl dla nas odwagę życia
stocie i skromności, a zarazem zapał do głoszenia lepszego świata,
bie. Amen. 

Extra… 
× 23.07 - Dzień Włóczykija 
× 25.07 - Dzień Bezpiecznego Kierowcy 
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 XVI Niedziela Zwykła
22 lipca 2018 r. Nr 34 

obiektywy aparatów fotograficznych, kamery, mikrofony. Tak jasno to widać w czasie pie
grzymek Papieża. Jezus karmił ten ciekawski tłum, nie bacząc na zmęczenie. Szacunek dla 
odpoczynku drugiego człowieka jest znakiem prawdziwej miłości. 
 

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia
wybaw 

 
 
 

życzliwym uśmiechem, serdecznym 
którymi Bóg nas obda-

Ojcze Szarbelu, wybrałeś 
abyśmy nie przywiązywali się do 

Wymódl dla nas odwagę życia w pro-
do głoszenia lepszego świata, zaczynając od sie-

 

 

Zwykła 
 (504) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Jr 23, 1-6 
                    Ef 2, 13-18 
Ewangelia: Mk 6, 30-34 
Apostołowie zebrali się u Je-
zusa i opowiedzieli Mu 
wszystko, co zdziałali i czego 
nauczali. A On rzekł do nich: 
«Pójdźcie wy sami osobno na 
pustkowie i wypocznijcie nie-
co». Tak wielu bowiem przy-
chodziło i odchodziło, że na-
wet na posiłek nie mieli cza-
su. Odpłynęli więc łodzią na 
pustkowie, osobno. Lecz wi-
dziano ich odpływających. 
Wielu zauważyło to i zbiegli 
się tam pieszo ze wszystkich 
miast, a nawet ich wyprzedzi-
li. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał 
wielki tłum. Zlitował się nad 
nimi, byli bowiem jak owce 
nie mające pasterza. I zaczął 
ich nauczać o wielu spra-
wach. 

 

Kazanie espresso… 
Cena popularności jest wysoka. 
Tłumy łamią bariery domu, in-
tymności, nie bacząc na zmę-
czenie, stan zdrowia, godziny 
odpoczynku. Dziś dochodzą 

nych, kamery, mikrofony. Tak jasno to widać w czasie piel-
mił ten ciekawski tłum, nie bacząc na zmęczenie. Szacunek dla 

akiem prawdziwej miłości.                  /ks. E. Staniek/ 

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia 
ybaw nas! 



A w parafii… 
▪ 19 lipca delegacja naszej parafii udała się do Krakowa, gdzie od Sióstr Klarysek otrzymała 
relikwie bł. Salomei. W tym roku przeżywamy 750 rocznicę śmierci tej błogosławionej Pi
stówny.  
▪ Za tydzień po każdej mszy świętej odbędzie się poświęcenie pojazdów.
▪ W tym tygodniu w sobotę przypada wspomnienie św. Szarbela, zapraszamy na msze 
święte z ucałowaniem relikwii. 
▪ Składamy serdeczne podziękowania osobom, które uprzątnęły śmieci z cmentarza. Przy 
okazji przypominamy o wynoszeniu wszelkich odpadów cmentarnych 
śmietników. 

Modlitwa… 
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten ro
nający się dzień, który jest darem Twojej ni
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszys
dziś spotkam, o których pomyślę czy w jak
kolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bl
wierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, 
wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszys
będę załatwiać, rozmowy, które będę prow
dę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych 
sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej w
uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś 
zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Tw

Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu 
przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję samego siebie do pełnej dyspo
Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrz

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Kościół na ziemi jest od przekazywania wiary ale wydaje mi się, że świeccy 
„odpuszczają” to zadanie uważając, że to rola wyłącznie księży i zakonnic. Jak 
myślisz, czy to prawda, może da się ten stan jakoś zmienić? W jednym kraju świata 
przez ponad 300 lat Chrześcijanie byli prześladowani, nie było księży. Po tych latach 
kraj otworzył się na kulturę zachodu wyruszyli więc i misjonarze
naukę Chrystusa. Spotkali tam 50 tysięcy Chrześcijan którzy zachowali przez tyle 
pokoleń swoją wiarę taką, jaką dostali od pierwszych kapłanów. Kiedy papież się 
o tym dowiedział wysłał delegata do zbadania sprawy. 
potwierdzone. Pius IX bardzo się wzruszył, że Japonia potrafiła przekazywać 
Ewangelię mimo braku księży i prześladowań.  
- /DZ/ Tak jak już wcześniej wspomniałem – Kościół to MY. Przekazywanie wiary
głoszenie Ewangelii, ale przede wszystkim życie jej zasadami. Nasze świadectwo moż
zdziałać znacznie więcej. Zgadzam się, że część wiernych świeckich nie 
od przekazywania wiary. Jednak pamiętajmy, że pierwszym środowiskiem, gdzie człowiek 
spotyka się z Bogiem powinna być rodzina. Mocno wierzące rodziny dają kolejnych 
kapłanów, siostry zakonne oraz świeckich, chcących żyć w pełni jak Chrze
mamy w naszym kraju jeszcze tak wielu kapłanów to jest skarb. W każdej chwili możemy iść 
do spowiedzi, uczestniczyć w Eucharystii, czy przyjąć sakrament namaszczenia chorych
Nie wszędzie na świecie jest tak dobrze. Jednak skąd się wezmą następne pokolenia 
księży, jeśli zapomnimy o życiu z Bogiem w naszych rodzinach? Bóg w Biblii nie kierował 
słów o głoszeniu Królestwa Bożego ani do księży, ani do sióstr. Mówił to do każdego. Do 
mnie i do Ciebie. Więc do dzieła! 

lipca delegacja naszej parafii udała się do Krakowa, gdzie od Sióstr Klarysek otrzymała 
śmierci tej błogosławionej Pia-

Za tydzień po każdej mszy świętej odbędzie się poświęcenie pojazdów. 
wspomnienie św. Szarbela, zapraszamy na msze 

śmieci z cmentarza. Przy 
cmentarnych do odpowiednich 

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczy-
nający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. 

mego wszystkie osoby, które 
dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czego-

rzam moich bliskich i osoby po-
nurzam w Twojej Krwi, Panie, 

acje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które 
łatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które bę-

Zapraszam Cię, Jezu, do tych 
mów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja 

sząc według Twojej woli 
czenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś 

jawi się jej moc. Przyjmuję 
ślesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi 

chy, składając to wszystko Bogu Ojcu 
ozycji Maryi, zawierzając 

szość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. 

wania wiary ale wydaje mi się, że świeccy 
„odpuszczają” to zadanie uważając, że to rola wyłącznie księży i zakonnic. Jak 

prawda, może da się ten stan jakoś zmienić? W jednym kraju świata 
przez ponad 300 lat Chrześcijanie byli prześladowani, nie było księży. Po tych latach 
kraj otworzył się na kulturę zachodu wyruszyli więc i misjonarze, ale kraj ten znał 

n którzy zachowali przez tyle 
jaką dostali od pierwszych kapłanów. Kiedy papież się  

o tym dowiedział wysłał delegata do zbadania sprawy. Wszystko zostało 
Pius IX bardzo się wzruszył, że Japonia potrafiła przekazywać 

to MY. Przekazywanie wiary to nie tylko 
stkim życie jej zasadami. Nasze świadectwo może 

Zgadzam się, że część wiernych świeckich nie myśli o tym, że są 
Jednak pamiętajmy, że pierwszym środowiskiem, gdzie człowiek 

spotyka się z Bogiem powinna być rodzina. Mocno wierzące rodziny dają kolejnych 
kapłanów, siostry zakonne oraz świeckich, chcących żyć w pełni jak Chrześcijanie. To, że 

skarb. W każdej chwili możemy iść 
przyjąć sakrament namaszczenia chorych. 

a świecie jest tak dobrze. Jednak skąd się wezmą następne pokolenia 
? Bóg w Biblii nie kierował 

słów o głoszeniu Królestwa Bożego ani do księży, ani do sióstr. Mówił to do każdego. Do 

Boży człowiek… - bł. Maria Mercedes Prat
Maria urodziła się 6 marca 1880 r. w Ba
gijnej. Uczyła się u sióstr t
ca, rok później matkę. 
zjanek. Po no
zgromadzenia. 
i asystentką junior
sio. Początkowo siostry znalazły schronienie w pr
mu. 22 lipca 1936 r. Mercedes wspó
guelą udała się do domu innej z sióstr. W drodze rozp
jako zakonnice. Zamknięto je zaraz razem z innymi. Ma
wano potem w rozmaity sposób i str
niem. W nocy z 22 na 23 lipca ob
na drogę i tam Me
jeszcze przez pa
Credo i akty strzeliste. Westchni

milicjantów, którzy zajęli opuszczony posterunek. Do Merc
Zmarła z upływu krwi, modląc się i wyrażając przeb

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Obojętność zabija, a my chcemy być głosem, który przeciwstawia się morderstwu oboję
ności. Chcemy udzielić głosu tym, którzy nie mają głosu, tym, którzy mogą tylko przełknąć 
łzy, ponieważ Bliski Wschód dziś płacze, cierpi i milczy, podczas gdy inni go znieważają, 
dążąc do władzy i bogactwa. Dla maluczkich, prostych, zranionych, dla tych, po których 
stronie staje Bóg, prosimy: Niech będzie pokój! «Bóg wszelkiej pociechy» (2 Kor 1, 3), który 
leczy serca złamane i opatruje rany (por. Ps 147, 3), niech wysłucha naszej modlitwy
(...)Żarliwie błagamy, aby sztuka spotkania zwyciężyła nad strategiami konfliktu, aby prz
chwalanie się złowrogimi oznakami mocy zastąpiła moc znaków pełnych nadziei: ludzie d
brej woli, o różnych wyznaniach wiary, którzy nie boją się ze sobą rozmawiać, a
motywów innych osób i troszczyć się jedni o drugich. Tylko w ten sposób, dbając o to, aby 
nikomu nie zabrakło chleba i pracy, godności i nadziei, okrzyki wojny zamienią się w pieśni 
pokoju. (Q)Dość własnych korzyści nielicznych kosztem wielu! Dość okupowania ziem ro
dzierających narody! Dość panowania półprawd nad nadziejami ludzi!
ludzkość usłyszy wołanie dzieci, których usta głoszą chwałę Boga (por. Ps 8,3). Oci
ich łzy świat na nowo odnajdzie godność.”                        

Zamyśl się… 
„Tak posiadajcie rzeczy tego świata, aby przez nie 
świat nie posiadał was”                    
                                    /Św. Grzegorz Wielki p

Coś dla ducha… 
„Dobry, zły i okropny

„Wielu ludzi poświęca całą swoją energię, starając się uczynić z siebie osobę wspaniale w
glądającą na zewnątrz. Chcą, aby taka osoba była akceptowana i miła dla innych i dla Mnie. 
Ale zewnętrzna strona nie jest wszystkim, co Mnie interesuje. Mnie zajmuje wszystko: d
bre, złe i okropne. Jeżeli doskonale pomalujesz dom na zewnątrz, a  w środku pozostawisz 
zbutwiałe drewno, to taki dom nie będzie błogosławieństwem dla żyjących w nim ludzi. B
dzie miły tylko dla sąsiadów i przechodniów. Ja żyję wewnątrz ciebie i tego, co robisz. J
steś świątynią Ducha Świętego. Właśnie nadszedł czas, by zakończyć wszystkie zewnętr
ne prace, które sprawiają, że dobrze się prezentujesz. Teraz rozpocznij oczyszczenie tw
jego wnętrza. Pokazywać się jako święty i być świętym to dwie różne sprawy. Zacznijmy 
więc od wnętrza!”                                                                                          

 

Maria Mercedes Prat (24 lipca) 
Maria urodziła się 6 marca 1880 r. w Barcelonie, w rodzinie reli-

. Uczyła się u sióstr terezjanek. W wieku 15 lat straciła oj-
ca, rok później matkę. W roku 1905 wstąpiła w Tortosie do tere-

owicjacie pracowała w rozmaitych placówkach 
nia. równocześnie sekretarką przełożonej generalnej 

nioratu. Wojna domowa zastała ją w San Gerva-
wo siostry znalazły schronienie w prywatnym do-

ca 1936 r. Mercedes wspólnie z siostrą Joaquiną Mi-
elą udała się do domu innej z sióstr. W drodze rozpoznano je 

ce. Zamknięto je zaraz razem z innymi. Maltreto-
no potem w rozmaity sposób i straszono nagłym rozstrzela-

niem. W nocy z 22 na 23 lipca obydwie wyprowadzono w końcu 
na drogę i tam Mercedes została śmiertelnie zraniona. Żyła 
jeszcze przez parę godzin, cierpiąc i recytując Modlitwę Pańską, 
Credo i akty strzeliste. Westchnienia te zwróciły uwagę innych 

sterunek. Do Mercedes strzelono po raz wtóry. 
rażając przebaczenie.  

osem, który przeciwstawia się morderstwu obojęt-
ności. Chcemy udzielić głosu tym, którzy nie mają głosu, tym, którzy mogą tylko przełknąć 
łzy, ponieważ Bliski Wschód dziś płacze, cierpi i milczy, podczas gdy inni go znieważają, 

la maluczkich, prostych, zranionych, dla tych, po których 
stronie staje Bóg, prosimy: Niech będzie pokój! «Bóg wszelkiej pociechy» (2 Kor 1, 3), który 
leczy serca złamane i opatruje rany (por. Ps 147, 3), niech wysłucha naszej modlitwy. 

my, aby sztuka spotkania zwyciężyła nad strategiami konfliktu, aby prze-
chwalanie się złowrogimi oznakami mocy zastąpiła moc znaków pełnych nadziei: ludzie do-
brej woli, o różnych wyznaniach wiary, którzy nie boją się ze sobą rozmawiać, akceptować 

nych osób i troszczyć się jedni o drugich. Tylko w ten sposób, dbając o to, aby 
nikomu nie zabrakło chleba i pracy, godności i nadziei, okrzyki wojny zamienią się w pieśni 

Dość własnych korzyści nielicznych kosztem wielu! Dość okupowania ziem roz-
dzierających narody! Dość panowania półprawd nad nadziejami ludzi! (Q)Proszę was, niech 
ludzkość usłyszy wołanie dzieci, których usta głoszą chwałę Boga (por. Ps 8,3). Ocierając 

.”                                                 /papież Franciszek/  

„Tak posiadajcie rzeczy tego świata, aby przez nie 

gorz Wielki papież/  

Uśmiech 
Co powiedział Bóg po stworzeniu 
mężczyzny? - Stać mnie na więcej. –  
i stworzył kobietęQ 

Dobry, zły i okropny” 

Wielu ludzi poświęca całą swoją energię, starając się uczynić z siebie osobę wspaniale wy-
glądającą na zewnątrz. Chcą, aby taka osoba była akceptowana i miła dla innych i dla Mnie. 

est wszystkim, co Mnie interesuje. Mnie zajmuje wszystko: do-
bre, złe i okropne. Jeżeli doskonale pomalujesz dom na zewnątrz, a  w środku pozostawisz 
zbutwiałe drewno, to taki dom nie będzie błogosławieństwem dla żyjących w nim ludzi. Bę-

sąsiadów i przechodniów. Ja żyję wewnątrz ciebie i tego, co robisz. Je-
steś świątynią Ducha Świętego. Właśnie nadszedł czas, by zakończyć wszystkie zewnętrz-
ne prace, które sprawiają, że dobrze się prezentujesz. Teraz rozpocznij oczyszczenie two-

Pokazywać się jako święty i być świętym to dwie różne sprawy. Zacznijmy 
”                                                                                           /Andy Cloninger/ 


