
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Poniedziałek  19.08  Dzień Powszedni    
1800  + Stefanię, Ludwika Rabiejów, Władysława Młynarczyka z int. żony 
1830  + Tomasza Litwina z int. pracowników przychodni Nowiny  
Wtorek  20.08  Dzień Powszedni  

1800 +  Genowefę, Tadeusza Januszków, Stefanię, Władysława i Edwarda Metryków
1830 W 1r. ur. Joanny Dziewięckiej o Boże błogosławieństwo  
Środa  21.08 Dzień Powszedni  

 

1800 + Leszka Kurtka, Stanisława, Genowefę, Bogusława, Piotra Zawadzkich
1830 W 15 r. ślubu Katarzyny i Karola Stokowiec z int. mamy 
Czwartek 22.08 Dzień Powszedni  

1800  + Irenę Gola (r. śm.) 
1830 + Tomasza Litwina i Karola Tetelewskiego z int. kolegów i koleżanek ze szkoły po
stawowej  
Piątek 23.08 Dzień Powszedni   

1800  + Marcina Sołtysa (9 r. śm.) z int. rodziców  
1830 + Mariannę (1 r. śm), Henryka (5 r. śm) Pękalskich  
Sobota 24.08 Dzień Powszedni   

1700 Ślub: Sylwia Kowalska i Kamil Gruszczyński  
1800  Do Matki Bożej dziękczynna w 35 r. ślubu 
1830 W 18 r. urodzin Klaudii Woś o Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu
Niedziela 25.08 Niedziela REL. ŚW. MIRIAM 
800 + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietszczyka i zm. z r. Krawczyków 
i Szczepankowskich z int. rodziny  
1000  za Parafię 
1200   Chrzty: Jan Dyraga, Maja Cudzik  
1600  + Henryka i Janinę Kurdków  
 

 

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
 

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

Extra… 
× 23.08 – Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu 
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 XX Niedziela Zwykła
18 sierpnia 2019 r. Nr 38

 

Maria Regina mundi,
Maria Mater Ecclesiae

Tibi assumus
Tui memores

Vigilamus!
 
 
 

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Józefa Wie-
do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

 

 

Zwykła 
38 (560) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Jr 38, 4-6. 8-10 /  Hbr 12, 1-4  
Ewangelia: Łk 12, 49-53 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić 
na ziemię i jakże pragnę, ażeby już 
zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i ja-
kiej doznaję udręki, aż się to stanie. 
Czy myślicie, że przyszedłem dać 
ziemi pokój? Nie, powiadam wam, 
lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro 
będzie podzielonych w jednym do-
mu: troje stanie przeciw dwojgu, a 
dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw 
synowi, a syn przeciw ojcu; matka 
przeciw córce, a córka przeciw mat-
ce; teściowa przeciw synowej, a sy-
nowa przeciw teściowej». 

Kazanie espresso… 
Kolejny paradoks Ewangelii. Zadaniem 
numer jeden każdego ucznia Jezusa 
jest budowa domu, czyli wspólnoty 
opartej na wzajemnej miłości. Równo-
cześnie należy się liczyć z tym, że  
w takim domu zamieszka zazdrość, 
która boleśnie podzieli domowników. 
Pociski zazdrości to najgroźniejszy ro-
dzaj broni. One trafiają zawsze w swa 
serca - strzelca i ofiary.  

/ks. E. Staniek/ 

Maria Regina mundi, 
Maria Mater Ecclesiae 

Tibi assumus 
Tui memores 

Vigilamus! Vigilamus! 



A w parafii… 
▪ W czwartek przeżywaliśmy w parafii uroczystość odpustowa – Wniebowzięcie Najświę
szej Maryi Panny. W ten piękny dzień do grona naszych niebiańskich patronów dołączy
lejny, bł. Karol de Foucauld. Relikwie księdzu proboszczowi przekazał
riusz Węgrzyn. Zostały one umieszczone w posrebrzanym relikwiarzu w kształcie kontyne
tu afrykańskiego z podobizną błogosławionego. Błogosławiony Karol żył na przełomie XIX 
i XX wieku. Po okresie odejścia od Boga, nawrócił się i wstąpił do zakonu trapistów. Odkrył 
jednak, że jego powołanie ma mieć szczególny charakter i za zgodą przełożonych zamies
kał na Saharze wśród ludu Tuaregów. Oddał się ewangelizacji i kontemplacji. Pragnął zał
żyć wspólnotę Małych Braci Jezusa. Niestety nie doczekał tego. Zginął postrzelony w 1916 
roku. Jego pustelnia została splądrowana, a Najświętszy Sakrament rozrzucony po ziemi. 
Gdy Jego ciało zostało znalezione, obok zobaczono także Ciało Jezusa.
pustowej przygotował Chór Parafialny oraz Szkolno-Gminna Orkiestra Dęta z Morawicy. 
Podczas homilii ks. Dariusz pokazał ważne momenty w życiu bł. Karola związane z Matką 
Bożą. Przypomniał także, że jeśli ktoś pozna i pokocha Jezusa to nie może Go nie głosić i
nym. Mszę polową zakończyła procesja wokół kościoła oraz ucałowanie relikwii nowego p
trona. Tego dnia razem z Matką Bożą i bł. Karolem wpatrywaliśmy 
nasz dom, do którego każdy z nas powinien powrócić. Abyśmy tylko tego szczerze pragnęli
Składamy serdeczne podziękowania za wszystkich, którzy zaangażowali się w uświetnienie 
uroczystości odpustowej. 
▪ Zapraszamy do udziału w 6. Pieszej Pielgrzymce „Na urodziny Matki Bożej” z Brzezin do 
Piotrkowic, w niedzielę 8 września. Wyjście o godz. 5.30 spod kościoła w Brzezinach
odpustowa o godz. 11.30. Powrót ok. 14.00. Zgłoszenia w zakrystii. 
▪ W czwartek wspomnienie Matki Bożej Królowej, w niedzielę wspomnienie św. Miriam 
Boauardy – msza z błogosławieństwem relikwiami. 

Znalezione… 

„Diecezja Kielecka od zawsze miała ducha misyjnego. (S) Moi poprzednicy uaktywnili n
szą diecezję do posługi misyjnej, uruchamiając także środki materialne na ten cel. Pomag
ją one w pracy misyjnej m.in. w Kazachstanie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Brazyl
w Peru, czy na Jamajce. Jestem kontynuatorem tych przedsięwzięć poprzez Diecezjalne 
Dzieło Misyjne, które dzięki ofiarności diecezjan w różnych formach służy Kościołowi p
wszechnemu. W każdym kraju potrzebne są środki transportu. We współpracy z MIVA 
ska z tych ofiar, które są składane na św. Krzysztofa, już zakupiliśmy kilka samochodów 
i łódź motorową. Ponadto budujemy kaplice i kościoły. Dodam, że nasi studenci medycyny 
wyjechali na Jamajkę, gdzie będą pracować w klinice okulistycznej, ufundowane
wiernych diecezji kieleckiej, którą poświęciłem w styczniu tego roku. Natomiast w Peru 
w Puerto Bermudez powstał dom katechetyczny, służący tamtejszym misjonarzom i podr
żującym. Odbyła się w nim sesja katechetyczna profesorów religii. Potrzebne s
ne środki na formację duchową i intelektualną. Myślę, że dzięki ofiarności naszych wiernych 
jesteśmy w stanie podołać tym przedsięwzięciom.”                                    

Czy wiesz, że… 
1) Najstarsze nagranie kamerą papierza pochodzi z 1896 r. nagrany został papież Leon XIII. 
Papież zasłynął tym, że był najdłużej żyjącym biskupem Rzymu zmarł w wieku 93 lat jego 
pontyfikat trwał 25 lat. Zajmował się troską o ubogich, wzywał do sprawiedliwy
w pracy oraz do zrywania sojuszy z mafią, zwalczania korupcji, karania bandytów 
i rozwijania handlu w którym widział podstawę rozwoju gospodarczego. Nazywany też bywa 
różańcowym papieżem ponieważ napisał 11 encyklik których tematem było naboż
2) Kardynał Adam Kozłowiecki był jedynym w historii kardynałem który po przejściu na 
emeryturę kardynalską został zwykłym wikarym. Urodził się w prima aprilis 
1911 r. Był Jezuitą który 5 lat spędził w obozach Auschwitz i Dachau. W 1955
pierwszym biskupem Lusaki. Zmarł w Mpunde pochowany został w prostym grobie.

Wniebowzięcie Najświęt-
dzień do grona naszych niebiańskich patronów dołączył ko-

zał nasz rodak, ks. Da-
riusz Węgrzyn. Zostały one umieszczone w posrebrzanym relikwiarzu w kształcie kontynen-

Błogosławiony Karol żył na przełomie XIX  
do zakonu trapistów. Odkrył 

jednak, że jego powołanie ma mieć szczególny charakter i za zgodą przełożonych zamiesz-
kał na Saharze wśród ludu Tuaregów. Oddał się ewangelizacji i kontemplacji. Pragnął zało-

kał tego. Zginął postrzelony w 1916 
roku. Jego pustelnia została splądrowana, a Najświętszy Sakrament rozrzucony po ziemi. 

obok zobaczono także Ciało Jezusa. Oprawę sumy od-
Gminna Orkiestra Dęta z Morawicy. 

Podczas homilii ks. Dariusz pokazał ważne momenty w życiu bł. Karola związane z Matką 
Bożą. Przypomniał także, że jeśli ktoś pozna i pokocha Jezusa to nie może Go nie głosić in-

ścioła oraz ucałowanie relikwii nowego pa-
 się w Niebo, gdzie jest 

Abyśmy tylko tego szczerze pragnęli. 
zystkich, którzy zaangażowali się w uświetnienie 

. Pieszej Pielgrzymce „Na urodziny Matki Bożej” z Brzezin do 
spod kościoła w Brzezinach. Suma 

W czwartek wspomnienie Matki Bożej Królowej, w niedzielę wspomnienie św. Miriam 

Moi poprzednicy uaktywnili na-
szą diecezję do posługi misyjnej, uruchamiając także środki materialne na ten cel. Pomaga-
ją one w pracy misyjnej m.in. w Kazachstanie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Brazylii,  
w Peru, czy na Jamajce. Jestem kontynuatorem tych przedsięwzięć poprzez Diecezjalne 
Dzieło Misyjne, które dzięki ofiarności diecezjan w różnych formach służy Kościołowi po-

W każdym kraju potrzebne są środki transportu. We współpracy z MIVA Pol-
ska z tych ofiar, które są składane na św. Krzysztofa, już zakupiliśmy kilka samochodów  
i łódź motorową. Ponadto budujemy kaplice i kościoły. Dodam, że nasi studenci medycyny 
wyjechali na Jamajkę, gdzie będą pracować w klinice okulistycznej, ufundowanej przez 
wiernych diecezji kieleckiej, którą poświęciłem w styczniu tego roku. Natomiast w Peru  
w Puerto Bermudez powstał dom katechetyczny, służący tamtejszym misjonarzom i podró-
żującym. Odbyła się w nim sesja katechetyczna profesorów religii. Potrzebne są więc kolej-
ne środki na formację duchową i intelektualną. Myślę, że dzięki ofiarności naszych wiernych 

               /bp Jan Piotrowski/ 

1) Najstarsze nagranie kamerą papierza pochodzi z 1896 r. nagrany został papież Leon XIII. 
Papież zasłynął tym, że był najdłużej żyjącym biskupem Rzymu zmarł w wieku 93 lat jego 
pontyfikat trwał 25 lat. Zajmował się troską o ubogich, wzywał do sprawiedliwych stosunków 
w pracy oraz do zrywania sojuszy z mafią, zwalczania korupcji, karania bandytów  
i rozwijania handlu w którym widział podstawę rozwoju gospodarczego. Nazywany też bywa 

tórych tematem było nabożeństwo. 
2) Kardynał Adam Kozłowiecki był jedynym w historii kardynałem który po przejściu na 
emeryturę kardynalską został zwykłym wikarym. Urodził się w prima aprilis – 1 kwietnia 
1911 r. Był Jezuitą który 5 lat spędził w obozach Auschwitz i Dachau. W 1955 r został 
pierwszym biskupem Lusaki. Zmarł w Mpunde pochowany został w prostym grobie. 

Boży człowiek… - św. Gweryk (19 sierpnia
Gweryk, jeden z twórców duchowości cysterskiej, poch
dził z Tournai (Francja), gdzie prz
r. W 1125 r.
gdzie opatem był Bernard. W 1138 r. Gweryk został op
tem klasztoru w Igny, niewiele wcześniej założonego przez 
Bernarda. Doprowadził klasztor do rozkwitu i uczynił z ni
go ważny ośrodek, z którego promieniował char
konu, a sam opat ucieleśniał ideał cystersa.
znę duchową zawarł w kazaniach liturgicznych (Serm
nes). Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem 
gmatycznym fundamencie buduje swoją duchową naukę 
o formatio Christi in nobis. Naślad
wadzi do przekształcenia w Niego. Dlatego nazywany jest 
w tradycji: Doctor conformationis cum Christo.
sierpnia 1157 r.; beatyfikowany został 24 stycznia 1889 r.

 W poszukiwaniu… 
„Gdy my mówimy świat, najczęściej mamy na myśli
naukowi, przyrodniczy. Biblia widzi w świecie najpierw sieć relacji międzyludzkich, sposób 
życia. Gdy my mówimy "ciało", najczęściej myślimy po grecku i mamy na myśli cielesność, 
fizyczność. Gdy mówimy duch, myślimy po g
i sprowadzamy do woli i rozumu. A Biblia tak nie robi. Gdy my mówimy "śmierć", najczęściej 
myślimy o śmierci biologicznej, a Biblia głównie ma na myśli duchową. Gdy mówimy "serce" 
uważamy je obecnie głównie za siedlisko emocji, podczas gdy Biblia widzi w sercu centrum 
myślenia, wybierania, czucia. My myślenie przenieśliśmy do głowy i oderwaliśmy je od 
serca. A Biblia mówi, że w sercu wybieramy między życiem a śmiercią, dobrem a złem, nie 
tylko w rozumie. Serce jest nawet niedostępne dla naszego rozumu
rozdźwięku kulturowego nie zobaczy i nie uwzględni, głoszenie Słowa dzisiaj będzie trafiać 
w pustkę. Jeśli nie będziemy wyjaśniać tych różnic, to odbiorcy, którzy zasadniczo myślą po 
grecku lub rzymsku, nie po hebrajsku, będą wielce zdziwieni tym, co słyszą. Nie będziemy 
nadawać na tych samych falach. A od rozumienia się zaczyna, choć na nim nie kończy.
                                                                                                       

Zamyśl się… 
„Idź przez życie tak, aby ślady twoich 
stóp przetrwały Cię”  
                           /śp. bp Jan Chrapek/  

Uśmiech
Jasio pyta tatę:
tak, jak inne dzie
ty! 

Coś dla ducha… 
„Przemienienie

„Ucieszyli się uczniowie, bo nagle wydawało im się, że Pan Jezus w szarym płaszczu na d
le, na wysokiej górze stał się jak złoty i srebrny obrazek. Nie tylko oni się zachwycali. Ci
szyła się także Matka Boża, święty Józef, pastuszkowie, kiedy Jezus przyszedł na świat 
i nastało Boże Narodzenie. Jakie to szczęście na ziemi, kiedy dziecko się rodzi  z piętami 
małymi. Słyszałem o pewnym profesorze, który układał książki na półce. Nagle wypadła mu 
jedna na podłogę. Podniósł ją i poznał. Była to dawna książka, z której kiedyś uczył się rel
gii. Była zniszczona, używana, obłożona pomarszczonym papierem. Otworzył ją
an starym obrazku Pana Jezusa. Obrazek był stary i ciemny, ale panu profesorowi wydaw
ło się, że jest złoty i srebrny, bo przypomniał sobie, jak mamusia uczyła go z tej książki p
cierza. Ten sam Pan Jezus może wydawać się nieważny, niemodny i n
najpotrzebniejszy w życiu.”                                                                        

 

19 sierpnia) 
Gweryk, jeden z twórców duchowości cysterskiej, pocho-
dził z Tournai (Francja), gdzie przyszedł na świat ok. 1080 
r. W 1125 r. wstąpił do zakonu cystersów w Clairvaux, 
gdzie opatem był Bernard. W 1138 r. Gweryk został opa-
tem klasztoru w Igny, niewiele wcześniej założonego przez 
Bernarda. Doprowadził klasztor do rozkwitu i uczynił z nie-
go ważny ośrodek, z którego promieniował charyzmat za-
konu, a sam opat ucieleśniał ideał cystersa. Swoją spuści-
znę duchową zawarł w kazaniach liturgicznych (Sermo-
nes). Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem - na tym do-
gmatycznym fundamencie buduje swoją duchową naukę  
o formatio Christi in nobis. Naśladowanie Chrystusa pro-
wadzi do przekształcenia w Niego. Dlatego nazywany jest 
w tradycji: Doctor conformationis cum Christo. Zmarł 19 
sierpnia 1157 r.; beatyfikowany został 24 stycznia 1889 r. 

dy my mówimy świat, najczęściej mamy na myśli to, co stworzone, naturę. Jesteśmy 
naukowi, przyrodniczy. Biblia widzi w świecie najpierw sieć relacji międzyludzkich, sposób 
życia. Gdy my mówimy "ciało", najczęściej myślimy po grecku i mamy na myśli cielesność, 
fizyczność. Gdy mówimy duch, myślimy po grecku, oddzielając go radykalnie od ciała  
i sprowadzamy do woli i rozumu. A Biblia tak nie robi. Gdy my mówimy "śmierć", najczęściej 
myślimy o śmierci biologicznej, a Biblia głównie ma na myśli duchową. Gdy mówimy "serce" 

dlisko emocji, podczas gdy Biblia widzi w sercu centrum 
myślenia, wybierania, czucia. My myślenie przenieśliśmy do głowy i oderwaliśmy je od 
serca. A Biblia mówi, że w sercu wybieramy między życiem a śmiercią, dobrem a złem, nie 

nawet niedostępne dla naszego rozumu.(S) Więc jeśli się tego 
rozdźwięku kulturowego nie zobaczy i nie uwzględni, głoszenie Słowa dzisiaj będzie trafiać 
w pustkę. Jeśli nie będziemy wyjaśniać tych różnic, to odbiorcy, którzy zasadniczo myślą po 

rzymsku, nie po hebrajsku, będą wielce zdziwieni tym, co słyszą. Nie będziemy 
nadawać na tych samych falach. A od rozumienia się zaczyna, choć na nim nie kończy.” 
                                                                                                       /ks. Dariusz Piórkowski SJ/ 

Uśmiech 
Jasio pyta tatę: - Tato, dlaczego nie mogę się bawić 
tak, jak inne dzieci? - Nie gadaj tyle, tylko tasuj kar-

 

Przemienienie” 

Ucieszyli się uczniowie, bo nagle wydawało im się, że Pan Jezus w szarym płaszczu na do-
górze stał się jak złoty i srebrny obrazek. Nie tylko oni się zachwycali. Cie-

szyła się także Matka Boża, święty Józef, pastuszkowie, kiedy Jezus przyszedł na świat  
i nastało Boże Narodzenie. Jakie to szczęście na ziemi, kiedy dziecko się rodzi  z piętami 
małymi. Słyszałem o pewnym profesorze, który układał książki na półce. Nagle wypadła mu 
jedna na podłogę. Podniósł ją i poznał. Była to dawna książka, z której kiedyś uczył się reli-
gii. Była zniszczona, używana, obłożona pomarszczonym papierem. Otworzył ją i zobaczył 
an starym obrazku Pana Jezusa. Obrazek był stary i ciemny, ale panu profesorowi wydawa-
ło się, że jest złoty i srebrny, bo przypomniał sobie, jak mamusia uczyła go z tej książki pa-
cierza. Ten sam Pan Jezus może wydawać się nieważny, niemodny i nagle może stać się 

”                                                                         /ks. J. Twardowski/ 


