
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 17.09 Dzień Powszedni 
1800  1) + Józefa Wawrzyckiego, Katarzynę, Władysława Kas
Pszczołów  
         2) + Władysława Bentkowskiego z int. wnuków Adama i Artura
1900  1) + Mariana Malickiego (r. śm.)  
         2) + Zdzisława Stachurę z int. córki Beaty z mężem i synem   
Wtorek  18.09 Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika  - RELIKWIE

1300  w intencji dzieci i młodzieży z Parafii Brzeziny 
1800  30 urodziny Tomasza Litwina z int. rodziny  
1830 + Edwarda i Bronisławę Wieczorek z int. dzieci   
Środa  19.09 Dzień Powszedni 
1800 1) + Krzysztofa Lewickiego i zm. z rodziny Gibasów i Salamonów  
        2) + Zdzisława Stachurę z int. syna Piotra z żoną i córkami  
1830 1) + Pawła, Józefa, Anielę Zawadzkich, Bolesława, Józefę, Mieczysława Ramiąc
ków, siostrę Helenę i zm. z rodziny Więcków   
         2) + Czesława Wiejasa od uczestników pogrzebu 
Czwartek 20.09 Wspomnienie św. męczenników 
1800 W 10 r. ślubu Natalii i Mariusza dziękczynna z prośbą o Boże bł.  
1830 + Bogdana i Tadeusza Słowińskich, Francziszkę, Władysława Piotrowskich   
Piątek 21.09  Święto św. Mateusza  
1800  + Władysława Korbana, Stanisławę, Annę, Andrzeja, Mieczysława, Edwarda Par
dowskich, Helenę, Stanisława Kasprzyków, Waldemara Bieleckiego i Leszka Wosia 
Sobota 22.09 Dzień Powszedni  – RELIKWIE BŁ. BERNARDYNY

1600  Ślub: Więcławska Magdalena i Zych Michał  
1800 + Władysława, Genowefę Metryków, Stanisława Kopacza z int. rodziny z Nid
1830  + Kazimierę Kubicką, Mariannę, Stefana Wojdów i Stanisława Bedlę 
Niedziela  23.09 Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła – RELIKWIE ŚW. O. PIO

800  Msza Święta za Parafię   
1000  + Władysławę, Stanisława, Henryka, Stanisława Jędrochów, Piotra Pobochę z int. r
dziny   
1200  1) Chrzty: Zuzanna Januszek, Zuzanna Zofia Stępień 
          2) W int. Koła Różańcowego św. Ojca Pio o życie wieczne dla zmarłych członkiń i 
bł. Boże dla żywych  
1600  W 18r. urodzin Sandry Raczyńskiej o Boże bł. z in. rodziców i brata 
1730  + Ks. Jana Pragnącego z int. parafian 

 

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

parafia.brzeziny.org.pl    e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com
 

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

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
Wiejasa z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju 

Extra… 
× 16.09 – Dzień Bluesa      × 17.09 -  Światowy Dzień Sybiraka 

  

1) + Józefa Wawrzyckiego, Katarzynę, Władysława Kasperków, Marię, Józefa 

2) + Władysława Bentkowskiego z int. wnuków Adama i Artura 

2) + Zdzisława Stachurę z int. córki Beaty z mężem i synem    
RELIKWIE 

1) + Krzysztofa Lewickiego i zm. z rodziny Gibasów i Salamonów   

+ Pawła, Józefa, Anielę Zawadzkich, Bolesława, Józefę, Mieczysława Ramiącz-

dziękczynna z prośbą o Boże bł.   
+ Bogdana i Tadeusza Słowińskich, Francziszkę, Władysława Piotrowskich    

+ Władysława Korbana, Stanisławę, Annę, Andrzeja, Mieczysława, Edwarda Para-
ów, Waldemara Bieleckiego i Leszka Wosia  

RELIKWIE BŁ. BERNARDYNY 

+ Władysława, Genowefę Metryków, Stanisława Kopacza z int. rodziny z Nidy  
+ Kazimierę Kubicką, Mariannę, Stefana Wojdów i Stanisława Bedlę z int. rodziny 

RELIKWIE ŚW. O. PIO 

+ Władysławę, Stanisława, Henryka, Stanisława Jędrochów, Piotra Pobochę z int. ro-

2) W int. Koła Różańcowego św. Ojca Pio o życie wieczne dla zmarłych członkiń i 

W 18r. urodzin Sandry Raczyńskiej o Boże bł. z in. rodziców i brata  

026 Morawica 
mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
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 XXIV Niedziela Zwykła
16 września 2018 r. Nr 42

Słowo Boż
Czytania:
Ewangelia:
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek 
pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 
uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»
Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzcici
za Eliasza, jeszcze inni za jednego z pror
ków».
uważacie?»
Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby 
nikomu o Nim nie mówili.
że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że 
będzie odrzucony przez starszych, arcykapł
nów i ucz
ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 
A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upom
Lecz On obrócił się i patrząc na swych 
uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi 
z oczu, szatanie
lecz po ludzku».
tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «J
śli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż swój 
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 
swoje życi
z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

K
„Kim dla mnie jest Chrystus? To bardzo ważne p
tanie. Trzeba na nie osobiście odpowi
Większość ludzi odpowiada intelektem, a Jezus 
czeka na odpowiedź 
powie: >>Panie, jesteś moją Miłością”, odda za 
Jezusa życie. Najważniejsze jest połączenie n
szego serca z Sercem Chrystusa.” /ks. E. Staniek/ 

 

Błogosławiona Angelo, Patronko Chorych 
módl się za nami!

 
 

oty parafialnej pożegnaliśmy śp. Czesława 
do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

 

 

Zwykła 
42 (512) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 50, 5-9a / Jk 2, 14-18   
Ewangelia: Mk 8, 27-35 
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek 
pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 
uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni 
Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni 
za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proro-
ków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie 
uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś 
Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby 
nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, 
że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że 
będzie odrzucony przez starszych, arcykapła-
nów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, 
ale po trzech dniach zmartwychwstanie.  
A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy 
Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. 
Lecz On obrócił się i patrząc na swych 
uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi  
z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, 
lecz po ludzku». Potem przywołał do siebie 
tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Je-
śli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż swój  
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie  
z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je». 

Kazanie espresso… 
„Kim dla mnie jest Chrystus? To bardzo ważne py-
tanie. Trzeba na nie osobiście odpowiedzieć. 
Większość ludzi odpowiada intelektem, a Jezus 
czeka na odpowiedź serca. Ten, kto sercem od-
powie: >>Panie, jesteś moją Miłością”, odda za 
Jezusa życie. Najważniejsze jest połączenie na-
szego serca z Sercem Chrystusa.” /ks. E. Staniek/  

Błogosławiona Angelo, Patronko Chorych  
módl się za nami! 



 

A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii gościmy siostry felicjanki z Krakowa. O godz. 10.00 zostaną wprow
dzone relikwii bł. Angeli Truszkowskiej, patronki chorych. Niech nowa patronka wspiera nas 
modlitwą. 
▪ Dziś rozpoczynamy Triduum ku czci św. Stanisława Kostki. Dzieci i młodzi
jutro na mszę św. o godz. 18.00. We wtorek we wspomnienie liturgiczne św. Stanisława 
Kostki o godz. 13.00 odbędzie się wprowadzenie jego relikwii. Serdecznie zapraszamy do 
uczestnictwa w tej uroczystości. 
▪ Zapraszamy do uczestnictwa w II Wieczornicy im. ks. Jana Pragnącego pt. "Dobry przyj
ciel jest wielki darem nieba", która odbędzie się 23 września 2018 r.
rzenia są: Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA 
i Parafialny Zespół Caritas. Wieczornica rozpocznie się mszą św. w inte
o godz. 17.30 w kościele. Później zaplanowano program artystyczny w Szkole Podstawowej 
w Brzezinach. W tym roku będzie on nawiązywał do "Małego Księcia".
▪ Zapraszamy do udziału w mszach świętych z błogosławieństwem relikwiami naszych p
tronów: bł. Bernardyny Jabłońskiej - 22 września oraz św. O. Pio - 23 września
▪ W piątek o 18.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
▪ 6 października odbędzie się 2. Pielgrzymka Rowerowa z naszej parafii. Tym 
się do Tokarni, gdzie w zabytkowym kościele w skansenie zostanie odprawiona msza świ
ta. Serdecznie zapraszamy młodszych i starszych, którzy lubią jeździć rowerem. Zapisy 
w zakrystii. 
▪ Biskup Kielecki Jan Piotrowski serdecznie zaprasza do udziału w Jubileuszowej X Diec
zjalną Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin we 
Włoszczowie, która odbędzie się w sobotę, 6 października 2018 r. Zapisy na wyjazd w z
krystii. 
▪ Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym „Świ
ty Krzyż 2018” pod hasłem „Krzyż stał się nam bramą”, który odbędzie się w sobotę, 22 
września 2018 r. Zgłoszenia do udziału wydarzeniu przyjmowane są od 10 do 19 września 
poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej rajdu
Uczestnictwo kosztuje 2 złote od osoby. 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Jak uważasz, czy na świecie jest miejsce na zwykły przypadek nic nie znaczący
czy wszystko co się przydarza jest z woli Boga? Ostatnio znalazłem informację, że 
w gruzach wieży World Trade Center znaleziono Biblię która zamiast się spalić 
wtopiła się w fragment stali z otwartą Ewangelią Św. Mateusza 
w muzeum wśród scen wbijajacych się w wieże kolejnych samolotów niosących 
śmierć i cierpienie już na zawsze będzie można zobaczyć Słowa Jezusa: „A Ja wam 
powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was 
prześladują. W ten sposób okażecie się synami Ojca waszego, który jest w niebie 
i który sprawia przecież, że słońce wschodzi tak nad złymi jak i nad dobrymi” 
- /DZ/ Czy w świecie, który pomimo tylu ludzkich błędów nadal istnieje i funkcjonuje można 
powiedzieć, że coś dzieje się przypadkiem? Sądzę, że nie. „U was zaś nawet włosy na 
głowie wszystkie są policzone.” – mówi Pismo w Ewangelii św. Mateusza 10,30. Wszystko 
co się dzieje jest we wcześniejszej wiedzy Pana Boga. Oczywiście nie oznacza to, że On to 
tak poustawiał i zaplanował. To my mamy wolną wolę, to my decydujemy jak wygląda wiele 
spraw, to my błądzimy i odnajdujemy się. Pan Bóg jednak o tym wszystkim wie przed nami. 
Pytasz, czy takie symboliczne sytuacje są przypadkami. Czy Pan Bóg w ten 
sposób chciał nam coś powiedzieć? Tak, na pewno tak. Dlaczego jestem tego pewien, bo 
Biblia jest Jego Słowem, które jest zawsze aktualne. Nie popadajmy jednak w skrajności, 
byśmy nagle padający deszcz w drodze do pracy nie zaczęli odbierać jako znak, żeby 
wrócić się do domu. Niech nieprzypadkowe przypadki prowadzą nasze myśli ku Dobru!

naszej parafii gościmy siostry felicjanki z Krakowa. O godz. 10.00 zostaną wprowa-
dzone relikwii bł. Angeli Truszkowskiej, patronki chorych. Niech nowa patronka wspiera nas 

Dziś rozpoczynamy Triduum ku czci św. Stanisława Kostki. Dzieci i młodzież zapraszamy 
We wtorek we wspomnienie liturgiczne św. Stanisława 

Kostki o godz. 13.00 odbędzie się wprowadzenie jego relikwii. Serdecznie zapraszamy do 

Wieczornicy im. ks. Jana Pragnącego pt. "Dobry przyja-
ciel jest wielki darem nieba", która odbędzie się 23 września 2018 r. Organizatorami wyda-
rzenia są: Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, Duszpasterstwo Młodzieży GÓRA  

Wieczornica rozpocznie się mszą św. w intencji śp. ks. Jana  
o godz. 17.30 w kościele. Później zaplanowano program artystyczny w Szkole Podstawowej 
w Brzezinach. W tym roku będzie on nawiązywał do "Małego Księcia". 

ch z błogosławieństwem relikwiami naszych pa-
23 września 

6 października odbędzie się 2. Pielgrzymka Rowerowa z naszej parafii. Tym razem udamy 
się do Tokarni, gdzie w zabytkowym kościele w skansenie zostanie odprawiona msza świę-
ta. Serdecznie zapraszamy młodszych i starszych, którzy lubią jeździć rowerem. Zapisy  

iału w Jubileuszowej X Diece-
zjalną Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin we 

Zapisy na wyjazd w za-

rzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym „Świę-
ty Krzyż 2018” pod hasłem „Krzyż stał się nam bramą”, który odbędzie się w sobotę, 22 

Zgłoszenia do udziału wydarzeniu przyjmowane są od 10 do 19 września 
nie internetowej rajdu (rajd.pttkkielce.pl). 

czy na świecie jest miejsce na zwykły przypadek nic nie znaczący, 
czy wszystko co się przydarza jest z woli Boga? Ostatnio znalazłem informację, że  

ieży World Trade Center znaleziono Biblię która zamiast się spalić 
wtopiła się w fragment stali z otwartą Ewangelią Św. Mateusza „Kazanie na Górze”  

ód scen wbijajacych się w wieże kolejnych samolotów niosących 
śmierć i cierpienie już na zawsze będzie można zobaczyć Słowa Jezusa: „A Ja wam 
powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was 

ynami Ojca waszego, który jest w niebie  
i który sprawia przecież, że słońce wschodzi tak nad złymi jak i nad dobrymi”   

Czy w świecie, który pomimo tylu ludzkich błędów nadal istnieje i funkcjonuje można 
U was zaś nawet włosy na 

mówi Pismo w Ewangelii św. Mateusza 10,30. Wszystko 
niejszej wiedzy Pana Boga. Oczywiście nie oznacza to, że On to 

wolną wolę, to my decydujemy jak wygląda wiele 
spraw, to my błądzimy i odnajdujemy się. Pan Bóg jednak o tym wszystkim wie przed nami. 
Pytasz, czy takie symboliczne sytuacje są przypadkami. Czy Pan Bóg w ten konkretny 

Dlaczego jestem tego pewien, bo 
Biblia jest Jego Słowem, które jest zawsze aktualne. Nie popadajmy jednak w skrajności, 
byśmy nagle padający deszcz w drodze do pracy nie zaczęli odbierać jako znak, żeby 

owe przypadki prowadzą nasze myśli ku Dobru! 

Boży człowiek… - św. Piotr z Arbués
Piotr urodził się w 1440 r. w pobliżu Saragossy. Studiował 
w Bolonii, gdzie zdobył doktorat obojga praw. W 1476 r. został 
profesorem w szkole katedralnej w 
Torquemada zorganizował w 1483 r. inkwizycję, król Ferd
nand mianował Piotra wielkim inkwizytorem dla Aragonii.
lata później, gdy wezwano go, by asystował przy wykonywaniu 
wyroku na skazańcu ze środowiska marranów (Żydów, których
podejrzewano, że przyjęli i wyznają katolicyzm tylko pozornie), 
Piotr stał się ofiarą spisku. Poraniony 15 września 1485 r., 
zmarł w dwa dni później. W 1748 r. wpisano go do Martyrol
gium Rzymskiego. Uroczystej kanonizacji dopełnił jednak d
piero Pius IX w 1867 r.
nictwo Twego sługi św. Piotra ześlij nam moc do obrony Twej 
świętej nauki. 

Z Watykańskiej Ziemi... 
„Konflikty zbrojne oraz inne formy zorganizowanej przemocy nadal powodują przemies
czanie się ludzi wewnątrz granic państw i poza nimi.
dów, a pierwszym z nich jest chęć „lepszego życia, co wiąże się często z pragnieniem, by 
pozostawić za sobą «beznadziejność», którą rodzi niem
jeżdża się, by połączyć się z własną rodziną, by znaleźć możliwości zatrudnienia lub w
kształcenia: kto nie może cieszyć się tymi prawami, nie żyje w pokoju. Ponadto, jak podkr
śliłem w encyklice Laudato si’, „tragiczne jest zwiększenie liczby migrantów uciekających od 
biedy spowodowanej degradacją środowiska”
szlakami, natomiast niektórzy wybierają inne drogi, przede wszystkim pod wpływem desp
racji, gdy ich ojczyzna nie zapewnia im bezpieczeństwa ani szans, a każda legalna droga 
wydaje się niedostępna, zablokowana lub zbyt długa. Ci, którzy podsycają strach przed m
grantami, być może w celach politycznych, zamiast budować pokój, sieją przemoc, dyskr
minację rasową oraz ksenofobię, które są źródłem wielkiego niepokoju dla tych wszy
którym leży na sercu ochrona każdego człowieka
wspólnota międzynarodowa, wskazują na to, że globalne migracje dalej będą naznaczały 
naszą przyszłość. Niektórzy widzą w nich zagrożenie. Ja natomiast zachęcam was do
rzenia na nie z ufnością, jako na szansę budowania pokojowej przyszłości.
                                                                                                                    

Zamyśl się… 
„W miłość nie ma nic prowizorycznego; to n
zywa się entuzjazm, zauroczenie, ale miłość 
jest definitywna; to jest jak dwie połówki pom
rańczy; ty jesteś moją połówką, wszystko na 
całe życie.”                         /Papież Franciszek/

Coś dla ducha… 
„Kto jest sędzią

„Czy ustanowiłeś się sędzią chrześcijan? Sąd
im zadaniem. Ty masz kochać i akceptować braci i siostry oraz umacniać ich w wierze. J
żeli czujesz, że chcesz wyrazić opinię, która przyniesie korzyść braciom i siostrom, możesz 
się z miłością z nią podzielić. Ale jest różnica między prawdziwą chęcią, aby bracia i siostry 
znali prawdę, a potrzebą pokazania, że jesteś bardziej prawy lub lepszy od innych. Twoim 
zadaniem jest zachęcać, a nie sądzić. Porządkowanie pozostaw Mnie

 

Piotr z Arbués (17 września) 
Piotr urodził się w 1440 r. w pobliżu Saragossy. Studiował  
w Bolonii, gdzie zdobył doktorat obojga praw. W 1476 r. został 
profesorem w szkole katedralnej w Saragossie. Gdy słynny 
Torquemada zorganizował w 1483 r. inkwizycję, król Ferdy-
nand mianował Piotra wielkim inkwizytorem dla Aragonii. Dwa 
lata później, gdy wezwano go, by asystował przy wykonywaniu 
wyroku na skazańcu ze środowiska marranów (Żydów, których 
podejrzewano, że przyjęli i wyznają katolicyzm tylko pozornie), 
Piotr stał się ofiarą spisku. Poraniony 15 września 1485 r., 
zmarł w dwa dni później. W 1748 r. wpisano go do Martyrolo-
gium Rzymskiego. Uroczystej kanonizacji dopełnił jednak do-

w 1867 r. Modlitwa. Panie Boże przez wstawien-
nictwo Twego sługi św. Piotra ześlij nam moc do obrony Twej 

 

onflikty zbrojne oraz inne formy zorganizowanej przemocy nadal powodują przemiesz-
granic państw i poza nimi. Ludzie migrują również z innych powo-

dów, a pierwszym z nich jest chęć „lepszego życia, co wiąże się często z pragnieniem, by 
pozostawić za sobą «beznadziejność», którą rodzi niemożność budowania przyszłości”. Wy-

połączyć się z własną rodziną, by znaleźć możliwości zatrudnienia lub wy-
kształcenia: kto nie może cieszyć się tymi prawami, nie żyje w pokoju. Ponadto, jak podkre-
śliłem w encyklice Laudato si’, „tragiczne jest zwiększenie liczby migrantów uciekających od 

owanej degradacją środowiska”. Większość migruje podążając regularnymi 
szlakami, natomiast niektórzy wybierają inne drogi, przede wszystkim pod wpływem despe-
racji, gdy ich ojczyzna nie zapewnia im bezpieczeństwa ani szans, a każda legalna droga 
wydaje się niedostępna, zablokowana lub zbyt długa. Ci, którzy podsycają strach przed mi-
grantami, być może w celach politycznych, zamiast budować pokój, sieją przemoc, dyskry-
minację rasową oraz ksenofobię, które są źródłem wielkiego niepokoju dla tych wszystkich, 

rcu ochrona każdego człowieka. Wszystkie dane, którymi dysponuje 
wspólnota międzynarodowa, wskazują na to, że globalne migracje dalej będą naznaczały 
naszą przyszłość. Niektórzy widzą w nich zagrożenie. Ja natomiast zachęcam was do spoj-
rzenia na nie z ufnością, jako na szansę budowania pokojowej przyszłości.”                                     
                                                                                                                    /papież Franciszek/  

W miłość nie ma nic prowizorycznego; to na-
zywa się entuzjazm, zauroczenie, ale miłość 
jest definitywna; to jest jak dwie połówki poma-
rańczy; ty jesteś moją połówką, wszystko na 

/Papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Komendant policji zwołał zebranie swoich 
podwładnych i oznajmia: 
- Krąży o nas wiele dowcipów, ale nie 
przejmujcie się tym. I tak 99 procent tych 
dowcipów jest niezrozumiałych. 

Kto jest sędzią?” 
Czy ustanowiłeś się sędzią chrześcijan? Sądzenie w imię świętej sprawiedliwości jest  Mo-

im zadaniem. Ty masz kochać i akceptować braci i siostry oraz umacniać ich w wierze. Je-
żeli czujesz, że chcesz wyrazić opinię, która przyniesie korzyść braciom i siostrom, możesz 

Ale jest różnica między prawdziwą chęcią, aby bracia i siostry 
znali prawdę, a potrzebą pokazania, że jesteś bardziej prawy lub lepszy od innych. Twoim 
zadaniem jest zachęcać, a nie sądzić. Porządkowanie pozostaw Mnie”        /Andy Cloninger/ 


