
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 15.07 Dzień Powszedni 
1800  + Anielę (r. śm.), Władysława Metryków i zm. z rodziny Sochów i w czyśćcu cierpią-
cych z int. syna  
1830  + Stanisława Szałasa z int. syna Mariusza z rodziną  
Wtorek 16.07 Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (wsp. obow.) 
1800 + Marię, Stefana Kruków  
1830 +  Wiesława Januszka z int. córki Emilii  
Środa 17.07 Dzień Powszedni 
1800 + Edwarda, Mariannę, Władysława Machulskich i zm. z rodziny 
1830 + Stanisława Szałasa z int. syna Piotra z rodziną  
Czwartek 18.07 Dzień Powszedni 
1800 + Wincentynę, Władysława Ślusarczyków z int. syna Józefa z rodziną   
1830 + Stanisława Szałasa z int. syna Krzysztofa z rodziną  
Piątek 19.07 Dzień Powszedni  
1800 + Adama Frankowicza z int. rodziców  
1830 + Stanisława Szałasa z int. Zbigniewa Kasperka  

Sobota 20.07 Dzień Powszedni  - RELIKWIE BŁ. CZESŁAWA  
1600 Ślub: Klaudia Daleszak i Bartosz Błaszczyk  
1700 Ślub: Marlena Gołda i Bartosz Wikło  
1800 + Annę (20 r. śm.), Ignacego (7 r. śm.) Skowronów z int. syna Stanisława z rodziną  
Niedziela 21.07 XVI Niedziela Zwykła 
800 +  Józefa (r. śm.), Jadwigę Woźniak  
1000 + Leokadię Machulską  (6 r. śm.)  
1200 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. w 12 rocznicę ślubu Lucyny i Krzysztofa Kuta oraz 
ich dzieci  
1600 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 
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 XV Niedziela Zwykła 
14 lipca 2019 r. Nr 33 (555) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Pwt 30, 10-14  
                  Kol 1, 15-20 
Ewangelia: Łk 10, 25-37 
Powstał jakiś uczony  
w Prawie i wystawiając 
Jezusa na próbę, zapy-
tał: «Nauczycielu, co 
mam czynić, aby osią-
gnąć życie wieczne?» 
Jezus mu odpowiedział: 
«Co jest napisane w 
Prawie? Jak czytasz?» 
On rzekł: «Będziesz mi-

łował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i 
całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». Jezus rzekł do niego: 
«Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył». Lecz on, chcąc się usprawiedli-
wić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» Jezus, nawiązując do tego, rzekł: 
«Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie 
tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 
Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo le-
wita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wę-
drując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: pod-
szedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na 
swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa 
denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja 
oddam tobie, gdy będę wracał”. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim te-
go, który wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosier-
dzie». Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!» 

Kazanie espresso… 
Miłosierdzie ma: 
-oczy otwarte i widzi, komu trzeba pomóc; 
- ręce gotowe do niesienia pomocy; 
- kieszeń otwartą, gdy jest potrzebne wsparcie finansowe. 
Miłosierdzie to nasz umysł, serce, ręce i pieniądze zaangażowane w służbę miłości.  

/ks. E. Staniek/ 
 

Kochaj! I rób co chcesz. 
 
 
 

Modlitwa… 
Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu i Matko szkaplerza świętego! Ty okiem specjal-
nej opieki patrzysz na każdego, kto odziany jest Twą szatą - szkaplerzem świętym, spoj-
rzyj i na nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż naszą 
słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca, pomnażaj  
w nas wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić nasze dusze takimi cnotami oraz łaskami, 
aby zawsze były drogie Twojemu Synowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

Extra… 
× 18.07 - Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli 
× 20.07 - Międzynarodowy Dzień Szachów 
 



A w parafii… 
▪ W tym tygodniu przypada we wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Pan
mel, zachęcamy do noszenia szkaplerza. W piątek nabożeństwo do MB Nieustającej Pom
cy, w sobotę wspomnienie bł. Czesława, msza z błogosławieństwem 
▪ 6 sierpnia 2019 r. po raz 38. wyruszy piesza pielgrzymka z Wiślicy w stronę Jasnej
z myślą „Z Maryją w mocy Bożego Ducha". Zapisy już 5 sierpnia od godz. 15.00 przy Baz
lice w Wiślicy (wcześniej pobieramy odpowiedni formularz z własnej parafii).
▪ W dniach 20-23 sierpnia 2019 r. rozpocznie się po raz siódmy Rowerowa
Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę. W tym roku towarzyszyć jej będzie hasło „W mocy Boż
go Ducha”. Jak co roku rozpocznie się  o godz. 7.00 pod kościołem
bego w Kielcach, by po 4 dniach dotrzeć przed oblicze Jasnogórskiej Pani. Szczegółowe
formacje na stronie: www.pielgrzymkarowerowa.pl 

Znalezione…  
- [Michał Lewandowski] „Ale przecież ludzie zawsze, a konkretnie od momentu grz
chu Adama, zabijali zwierzęta!”  

- [Szymon Hołownia] „Zgoda, zabijali zawsze. Ale jeszcze nigdy w samym tylko p
romińskim w Polsce nie żyło 20 mln. kur i ponad pół miliona świń, a kolejne megakurniki 
i megachlewnie, hojnie dotowane unijnymi dotacjami "na polskie rolnictwo", powstają jak 
grzyby po deszczu. Jeszcze nigdy czas życia kurczaka nie wynosił 32 
śniej krowy i świnie nie były morskimi drapieżnikami (zjadają w paszy mączkę rybną). Ki
dyś zwierzęta hodowlane zjadały swoje pożywienie (trawę, odpadki, ziarno), i "przerabiały" 
je na pożywienie człowieka. Dziś zjadają pożywienie człowieka (wspomniane wysokobia
kowe, dramatycznie przeławiane ryby, soję, która jest doskonałym, kompletnym źródłem 
białka i którą można by wyżywić 4 mld. ludzi), przerabiając to na białko w procesie tak ni
prawdopodobnie nieefektywnym (z kilograma białka roślinnego uzyskujemy ledwie 100 g. 
białka zwierzęcego w wieprzowinie i 5 g. w wołowinie), że dziwią się temu i ONZ i nauko
cy. Powtarzam: my tu nie mówimy tylko o zwierzętach, mówimy o tym, że 871. mln. lud
cierpi głód, a 2 mld ludzi mają nadwagę i otyłość. O tym, że co roku zabija się w rzeźniach 
ponad 70 mld. zwierząt, a 12 mld. z nich od razu trafia do kosza jako żywność przetermin
wana, źle zapakowana, inne odrzuty z naszych lodówek, sklepów, restaurac
w rolnictwie spada, coraz więcej gospodarstw to sterowane komputerowo fabryki, hodowca 
już dawno nie jest hodowcą, jest inżynierem od produkcyjnej taśmy. Postawiliśmy ten świat 
na głowie i za chwilę zaczniemy mieć z tego powodu mdłości.”  

Czy wiesz, że… 
1) Boczne ołtarze – zgodnie ze starą tradycją Kościoła obrazy Chrystusa Pana, Najświętszej 
Maryi Panny i Świętych umieszcza się w kościołach, by wierni mogli i
się je przedstawia aby prowadziły wiernych do misteriów wiary sprawowanych liturgii. Stąd 
też wystrzegać się należy zbyt wielkiej liczby obrazów a ich umieszczenie winno być takie 
by nie odwracały uwagi od samej celebracji liturgicznej. Z zasady nie powinno być więcej 
wizerunków danego świętego niż jeden. W ogóle przy urządzaniu kościoła i jego zdobieniu, 
zwłaszcza poprzez obrazy należy dążyć do rozbudzania pobożności całej wspólnoty 
wiernych oraz dbać o piękno i godność obrazów. 
2) Miejsce przewodniczenia – Krzesło kapłana celebransa winno uwydatniać jego funkcję 
przewodniczącego zgromadzenia i kierującego modlitwą. Dlatego najodpowiedniejsze dla 
niego miejsce będzie u szczytu prezbiterium, zwrócone w stronę ludu. Należy unikać 
wszelkiego podobieństwa do tronu. 
3) Ambona – godność słowa Bożego wymaga, by w kościele było ono głoszone z miejsca 
na którym w czasie Liturgi słowa spontanicznie skupia się uwaga wiernych. Z zasady winna 
to być stała ambona, a nie zwykły, przenośny pulpit. Ambona odpowiednio wkomponowana 
we wnętrze kościoła powinna być tak umieszczona, by czytający i mówiący byli dobrze 
widziani i słyszani przez wiernych. 

W tym tygodniu przypada we wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Kar-
W piątek nabożeństwo do MB Nieustającej Pomo-

z błogosławieństwem relikwiami. 
z Wiślicy w stronę Jasnej Góry  

z myślą „Z Maryją w mocy Bożego Ducha". Zapisy już 5 sierpnia od godz. 15.00 przy Bazy-
ramy odpowiedni formularz z własnej parafii). 

23 sierpnia 2019 r. rozpocznie się po raz siódmy Rowerowa Pielgrzymka 
będzie hasło „W mocy Boże-

pod kościołem św. Maksymiliana Kol-
bego w Kielcach, by po 4 dniach dotrzeć przed oblicze Jasnogórskiej Pani. Szczegółowe in-

Ale przecież ludzie zawsze, a konkretnie od momentu grze-

Zgoda, zabijali zawsze. Ale jeszcze nigdy w samym tylko powiecie żu-
romińskim w Polsce nie żyło 20 mln. kur i ponad pół miliona świń, a kolejne megakurniki  
i megachlewnie, hojnie dotowane unijnymi dotacjami "na polskie rolnictwo", powstają jak 
grzyby po deszczu. Jeszcze nigdy czas życia kurczaka nie wynosił 32 - 35 dni. Nigdy wcze-
śniej krowy i świnie nie były morskimi drapieżnikami (zjadają w paszy mączkę rybną). Kie-
dyś zwierzęta hodowlane zjadały swoje pożywienie (trawę, odpadki, ziarno), i "przerabiały" 

eka (wspomniane wysokobiał-
kowe, dramatycznie przeławiane ryby, soję, która jest doskonałym, kompletnym źródłem 
białka i którą można by wyżywić 4 mld. ludzi), przerabiając to na białko w procesie tak nie-
prawdopodobnie nieefektywnym (z kilograma białka roślinnego uzyskujemy ledwie 100 g. 
białka zwierzęcego w wieprzowinie i 5 g. w wołowinie), że dziwią się temu i ONZ i naukow-
cy. Powtarzam: my tu nie mówimy tylko o zwierzętach, mówimy o tym, że 871. mln. ludzi 

O tym, że co roku zabija się w rzeźniach 
ponad 70 mld. zwierząt, a 12 mld. z nich od razu trafia do kosza jako żywność przetermino-
wana, źle zapakowana, inne odrzuty z naszych lodówek, sklepów, restauracji. Zatrudnienie 

nictwie spada, coraz więcej gospodarstw to sterowane komputerowo fabryki, hodowca 
cą, jest inżynierem od produkcyjnej taśmy. Postawiliśmy ten świat 

zgodnie ze starą tradycją Kościoła obrazy Chrystusa Pana, Najświętszej 
w kościołach, by wierni mogli im oddawać cześć i tak 

ry sprawowanych liturgii. Stąd 
też wystrzegać się należy zbyt wielkiej liczby obrazów a ich umieszczenie winno być takie 
by nie odwracały uwagi od samej celebracji liturgicznej. Z zasady nie powinno być więcej 

przy urządzaniu kościoła i jego zdobieniu, 
zwłaszcza poprzez obrazy należy dążyć do rozbudzania pobożności całej wspólnoty 

Krzesło kapłana celebransa winno uwydatniać jego funkcję 
przewodniczącego zgromadzenia i kierującego modlitwą. Dlatego najodpowiedniejsze dla 
niego miejsce będzie u szczytu prezbiterium, zwrócone w stronę ludu. Należy unikać 

było ono głoszone z miejsca 
na którym w czasie Liturgi słowa spontanicznie skupia się uwaga wiernych. Z zasady winna 
to być stała ambona, a nie zwykły, przenośny pulpit. Ambona odpowiednio wkomponowana 

zytający i mówiący byli dobrze 

Boży człowiek… - bł. Antoni Beszta

boszczem w Surwiliszkach na Wileńszczyźnie, następnie pracował w w Pruż
siu. W 1918 r. pracował w Kuźnicy Białostockiej. Potem, aż do wybuchu II wo
był proboszczem i dziekanem (od 1927 r.) w Bielsku Podlaskim.
opiekował się powierzoną sobie wspólnotą, tak podczas okupacji sowieckiej (w ciągu dwóch 
lat wywieziono pociągami towarowymi co najmniej trzy transporty okolicznej ludności na S
bir), jak i późniejszej niemieckiej. Był m.in. kapelanem podziemnej Armii Kr
Kazimierz Bukraba mianował go wikariuszem generalnym diecezji pińskiej, istniejącej wó
czas na wschodnich terenach Rzeczypospolitej.
leiter Prus Wschodnich, w których granicach znalazł się Bielsk Podlaski, prz
presyjną akcję wśród społeczności polskiej, głównie wśród inteligencji. 15 lipca 1943 
mieckie komando przyjechało do Bielska Podlaskiego. Aresztowano ks. Antoni
nim 49 mieszkańców okolicy. Tego samego dnia wszystkich wywieziono do L
w pobliżu Bielska Podlaskiego i tam stracono. Najmłodsza zamordowana dziewcz
ka kierownika kina Basia Morydz (Moryc), miała zaledwie rok i dwa miesi
końca trzymał w dłoniach różaniec i brewiarz. Do końca też spowiadał aresztowanych. P
mordowanych zakopano we wcześniej przygotowanym dole. Po egzek
rozjeżdżając gąsiennicami ciężkich pojazdów.

Zamyśl się… 
„Pokora. Ona jest matką mądrości. Kto 
będzie ją miał, ten posiądzie również 
resztę.”                  /Św. Jan Chryzostom/  

Coś dla ducha… 
„Zniszcz bożki

„Niektórzy Izraelici buntowali się przeciwko Bogu i budowali pogańskie ołtarze, na których 
oddawali cześć bożkom. Każdy nowy król Izraela musi wybierać, c
tarze, czy pozwolić na bałwochwalstwo. Pokusą jest, aby za to, że Izraelici wybrali swoje o
tarze a nie Mnie, patrzeć na nich z góry. Dobrze, ale ty także masz swoich bożków. Masz 
tajemne ołtarze dla spraw, które stawiasz ponad Mną. 
tych „bogów”, myśląc, że lepiej niż Ja mogą poznać twoje potrzeby. Bez względu na to, czy 
tymi bożkami są: praca, pożądanie, czy tylko lenistwo, wciąż są to bożki przeciwstawiające 
się Moim prawom w twoim życiu.  Synu, właśn
wać, czy w swoim życiu zburzysz pogańskie ołtarze, czy będziesz nadal wymykał się i p
szukiwał błogosławieństwa bożków, którzy nie są zdolni, aby cię wybawić. Odrzuć bożki 
i oddaj Mi cześć!”                                                                                           

 

Antoni Beszta-Borowski (15 lipca) 
Antoni urodził się w 9 września 1880 r. 
w Borowskich Olkach na Podlasiu. Był 
drugim z czworga dzieci Jana i Micha-
liny ze Średzińskich. Rodzina kulty-
wowała tradycje patriotyczno-religijne. 
Jego dziadek był uczestnikiem po-
wstania styczniowego. Wszystkie 
dzieci otrzymały staranne wykształce-
nie. Antoni uczył się w Surażu i Bia-
łymstoku, a potem wysłano go do 
szkół w Wilnie. Tam też wstąpił do 
seminarium duchownego. W 1904 r. 
ukończył je i przyjął święcenia kapłań-
skie. Pracę duszpasterską rozpoczął 
w Wilnie. Po trzech latach został pro-

boszczem w Surwiliszkach na Wileńszczyźnie, następnie pracował w w Prużanach na Pole-
Kuźnicy Białostockiej. Potem, aż do wybuchu II wojny światowej, 

był proboszczem i dziekanem (od 1927 r.) w Bielsku Podlaskim. Z wielkim poświęceniem 
rzoną sobie wspólnotą, tak podczas okupacji sowieckiej (w ciągu dwóch 

ciągami towarowymi co najmniej trzy transporty okolicznej ludności na Sy-
bir), jak i późniejszej niemieckiej. Był m.in. kapelanem podziemnej Armii Krajowej. Biskup 
Kazimierz Bukraba mianował go wikariuszem generalnym diecezji pińskiej, istniejącej wów-

a wschodnich terenach Rzeczypospolitej. W lipcu 1943 r. Erich Koch, niemiecki gau-
leiter Prus Wschodnich, w których granicach znalazł się Bielsk Podlaski, przeprowadził re-
presyjną akcję wśród społeczności polskiej, głównie wśród inteligencji. 15 lipca 1943 r. nie-
mieckie komando przyjechało do Bielska Podlaskiego. Aresztowano ks. Antoniego, a wraz z 

Tego samego dnia wszystkich wywieziono do Lasu Pilickiego 
w pobliżu Bielska Podlaskiego i tam stracono. Najmłodsza zamordowana dziewczynka, cór-
ka kierownika kina Basia Morydz (Moryc), miała zaledwie rok i dwa miesiące. Ks. Antoni do 
końca trzymał w dłoniach różaniec i brewiarz. Do końca też spowiadał aresztowanych. Po-
mordowanych zakopano we wcześniej przygotowanym dole. Po egzekucji dół wyrównano, 

siennicami ciężkich pojazdów. 

Uśmiech 
Mały Konrad (lat 4) do starszego brata: - Rafał 
zamknij oczy... Rafał zamyka i czeka. Konrad po 
chwili: - Ale ciemno co nie? 

Zniszcz bożki” 

Niektórzy Izraelici buntowali się przeciwko Bogu i budowali pogańskie ołtarze, na których 
oddawali cześć bożkom. Każdy nowy król Izraela musi wybierać, czy zburzyć pogańskie oł-
tarze, czy pozwolić na bałwochwalstwo. Pokusą jest, aby za to, że Izraelici wybrali swoje oł-
tarze a nie Mnie, patrzeć na nich z góry. Dobrze, ale ty także masz swoich bożków. Masz 

jemne ołtarze dla spraw, które stawiasz ponad Mną. Odchodząc ode Mnie, uciekasz do 
tych „bogów”, myśląc, że lepiej niż Ja mogą poznać twoje potrzeby. Bez względu na to, czy 
tymi bożkami są: praca, pożądanie, czy tylko lenistwo, wciąż są to bożki przeciwstawiające 
się Moim prawom w twoim życiu.  Synu, właśnie tak jak królowie  Izraela musisz zdecydo-
wać, czy w swoim życiu zburzysz pogańskie ołtarze, czy będziesz nadal wymykał się i po-
szukiwał błogosławieństwa bożków, którzy nie są zdolni, aby cię wybawić. Odrzuć bożki  

                                                                      /Andy Cloninger/ 


