
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 
Poniedziałek 26.08 Uroczystość NMP Częstochowskiej 
1800 O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Justyny i Zbigniewa Mazur w 20 r. ślubu 
1830  Dziękczynna w 35 r. ślubu Renaty i Krzysztofa 
Wtorek 27.08 Św. Moniki (wspomnienie) 
1800 + Henryka Kowalskiego  
1830 + Karola Tetelewskiego od kolegów i koleżanek ze szkoły podstawowej  
Środa 28.08 św. Augustyna (wsp.) REL. BŁ. ALFONSA MARII MAZURKA  

1800 + Mariannę Brzozę (6 r. śm.) z int. rodziny  
1830 + Tomasza Litwina od rodziny Borek z Bilczy  
Czwartek 29.08 Męczeństwo św. Jana Chrzciciela (wspomnienie) 
1800 + Agnieszkę Duchniak (15 r. śm.) z int. rodziców i dzieci  
1830 + Stefana Krzysztofka - od uczestników pogrzebu  
Piątek 30.08 Dzień Powszedni  
1800 + Władysława Bentkowskiego (1 r. śm.) 
1830 W int. małżonków Daniela i Agnieszki Jasińskich – o Boże bł. i potrzebne łaski  
Sobota 31.08 Dzień Powszedni   
1600 Ślub: Sylwia Ślusarczyk i Paweł Angielski  
1800 + Edwarda Machulskiego, Krystynę Woś i zm. z rodziny  
1830 + Stefana Krzysztofka – od córki Urszuli  z mężem i dziećmi  
Niedziela 01.08 Niedziela REL. BŁ. BRONISŁAWY  
800 + Stefana, Stefanię Korban, Stanisława Stachurę z int. Korbanów  
1000 w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Świętego 
1200 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i bł. Boże dla rodziny  
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 

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  
08 84930004 0070 0205 4104 0001 
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 XXI Niedziela Zwykła 
25 sierpnia 2019 r. Nr 39 (561) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 66, 18-21   
                    Hbr 12, 5-7. 11-13    
Ewangelia:  Łk 13, 22-30 
Jezus przemierzał miasta  
i wsie, nauczając i odbywając 
swą podróż do Jerozolimy. 
Raz ktoś Go zapytał: «Panie, 
czy tylko nieliczni będą zba-
wieni?» On rzekł do nich: 
«Usiłujcie wejść przez ciasne 
drzwi; gdyż wielu, powiadam 
wam, będzie chciało wejść,  
a nie zdołają. Skoro Pan domu 
wstanie i drzwi zamknie, wów-
czas, stojąc na dworze, za-
czniecie kołatać do drzwi  
i wołać: „Panie, otwórz nam!”, 
lecz On wam odpowie: „Nie 
wiem, skąd jesteście”. Wtedy 
zaczniecie mówić: „Przecież 
jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na 
ulicach naszych nauczałeś”. 
Lecz On rzecze: „Powiadam 
wam, nie wiem, skąd jesteście. 
Odstąpcie ode Mnie wszyscy, 
którzy dopuszczacie się nie-

sprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Iza-
aka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wy-
rzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem  
w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy 
będą ostatnimi». 

Kazanie espresso… 
Drzwi do nieba są ciasne. Trzeba się zdecydować na ich sforsowanie. Wcześniej należy od-
rzucić wszystko, co przeszkadza w przepychania się przez te drzwi. Im bliżej drzwi, tym wy-
raźniej widać, jak bardzo są ciasne i z czego trzeba zrezygnować. Wyrzeczenie jest  wa-
runkiem wolności.                                                                                             /ks. E. Staniek/ 
 

Matko Jasnogórska prowadź nas! 
 
 
 

Extra… 
× 25.08 – Dzień polskiej żywności 
× 28.08 -  Święto Lotnictwa Polskiego 
× 29.08 -  Dzień Straży Gminnej 
× 30.08 -  Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 
× 31.08 -  Dzień Solidarności i Wolności 
 
 
 



A w parafii… 
▪ We wtorek 20 sierpnia ks. wikariusz Władysław Świątek poszedł na roczny urlop zdrowot-
ny. Dziękujemy Mu serdecznie za roczną pracę duszpasterską w naszej parafii. Decyzją Bi-
skupa Kieleckiego nowym wikariuszem w naszej parafii został ks. Damian Wojdyła, który 
przychodzi do nas z parafii katedralnej. Urodził się w 1986 roku i pochodzi z parafii Szcze-
kociny. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2014 roku. Wcześniej pracował także w parafii 
Strawczyn. Życzymy Księdzu Damianowi błogosławieństwa Bożego i opieki Wszystkich 
Świętych na czas posługi duszpasterskiej w Brzezinach i serdecznie Go witamy. 

▪ Jutro uroczystość MB Częstochowskiej. Msze z reli-
kwiami w środę we wspomnienie bł. Alfonsa Marii Ma-
zurka, w niedzielę we wspomnienie bł. Bronisławy. 
▪ Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Po mszy o 
godz. 8.00 spotkanie członków Kół Żywego Różańca. 
▪ Zapraszamy do udziału w 6. Pieszej Pielgrzymce „Na 
urodziny Matki Bożej” z Brzezin do Piotrkowic, w nie-
dzielę 8 września. Wyjście o godz. 5.30 spod kościoła 
w Brzezinach. Suma odpustowa o godz. 11.30. Powrót 
ok. 14.00. Zgłoszenia w zakrystii. 
▪ Spowiedź dla dzieci rozpoczynających rok szkolny: 
piątek i sobota od godz. 17.00 
▪ W tym roku XIX Diecezjalny Dzień Ministranta odbę-
dzie się w sobotę, 21 września w Centrum Nauki Le-
onardo Da Vinci w Podzamczu k. Chęcin. W programie 
jak zawsze wiele atrakcji oraz możliwość bezpłatnego 
zwiedzania Centrum Nauki.  
▪ Tegoroczne diecezjalne spotkanie róż różańcowych 
odbędzie się w październiku w Archiopactwie Ojców 
Cystersów w Jędrzejowie. 

Czy wiesz, że…  
1) Od lutego bieżącego roku, kiedy w wieku 116 lat i 90 dni zmarła Włoszka Maria Giuseppa 
Robucci-Nargiso, mieszkająca w Tulonie siostra Andrzeja, szarytka jest najstarszą Europej-
ką starsza od niej o rok jest tylko jedna osoba na świecie - mieszkająca w Japonii. Urodzona 
w lutym 1904 roku w Alès w departamencie Gard na południu Francji jako Lucile Randon 
była guwernantką, następnie pracowała w szpitalu, by wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Mi-
łosierdzia św. Wincentego à Paulo (szarytki) i przyjęła imię zakonne Andrzeja (fr. André 
Randon). Nigdy nie opuszcza modlitwy wspólnotowej. Z okazji 115 urodzin otrzymała osobi-
sty list od papieża Franciszka oraz różaniec poświęcony przez Ojca Świętego. 

Znalezione… 
„-Pewien brat przyszedł do abba Sylwana na górę Synaj, a widząc jak bracia pracują, 
powiedział do starca: "Nie pracujcie na ten pokarm, który ginie, bo Maria wybrała lepszą 
cząstkę". Starzec zwrócił się do swego ucznia: "Zachariaszu, daj temu bratu książkę  
i umieść go w pustej celi". A kiedy nadeszła godzina jedenasta, ów brat patrzył na drzwi, 
spodziewając się zaproszenia na posiłek; ale ponieważ nikt po niego nie przyszedł, wstał  
i poszedł do starca. I zapytał: "Abba, czy dzisiaj bracia nie jedli?" Starzec odpowiedział: 
"Owszem". On na to: "A dlaczegoście mnie nie wezwali?" Odrzekł starzec: "Bo ty jesteś 
człowiek duchowy i nie potrzebujesz takiego pokarmu; a my cieleśni chcemy jeść, i dlatego 
pracujemy. Ty zaś wybrałeś lepszą cząstkę, czytasz przez cały dzień i nie chcesz jeść 
pokarmu cielesnego". Gdy on to usłyszał, upadł do nóg starca, mówiąc: "Wybacz mi, Abba". 
Starzec mu rzekł: "Na pewno także i Maria potrzebuje Marty: bo z Marty powodu także  
i Maria słynie".”                                              /znalezione z opowieści pustelników Egipskich/  
 

Boży człowiek… - bł. Teresa Bracco (29 sierpnia) 
Teresa Bracco przyszła na świat w dniu 24 lutego 1924 roku 
w wiosce Santa Giulia, we Włoszech. W jej ubogim domu 
panował duch szczerej pobożności. Cała rodzina codziennie 
zbierała się na modlitwie różańcowej i czytała Pismo święte. 
W takiej atmosferze Tereska wzrastała przez całe swe dzie-
ciństwo. Już od najmłodszych lat wyróżniała się wielkim na-
bożeństwem do Matki Bożej. W jej młodym sercu najważ-
niejsze miejsce zajmowała miłość do Najświętszego Sakra-
mentu. Każdego ranka na piechotę szła do oddalonego o kil-
ka kilometrów kościoła, by uczestniczyć w Eucharystii i przy-
jąć Komunię świętą. Często widywano ją pogrążoną w modli-
twie przed tabernakulum. Wyróżniała się spośród innych 
dziewcząt. Była pracowita, skromna i wstrzemięźliwa w roz-
mowie. Unikała hałaśliwego towarzystwa i powierzchownych 
rozrywek. Czytała wiele pism i książek religijnych. W wieku 
dziewięciu lat, przygotowując się do bierzmowania, zetknęła 

się z postacią św. Dominika Savio, który od tamtej pory stał się dla niej wzorem. Słowa 
Świętego: "Lepsza śmierć niż grzech" stały się dla niej drogowskazem. Jesienią 1943 roku 
włoscy partyzanci rozlokowali swe oddziały w pobliskich lasach. 24 lipca 1944 roku, w pobli-
żu rodzinnej wioski Teresy, doszło do starć z wojskiem niemieckim. Następnego dnia Niem-
cy powrócili na miejsce bitwy, by pochować swoich poległych. Zaczęli również niszczyć i pa-
lić okoliczne domostwa, chcąc ukarać chłopów za współpracę z partyzantami. W dniu 28 
sierpnia dotarli do Santa Giulia. Zorganizowali obławę na mieszkańców, strzelali do bez-
bronnych i rabowali co popadło. Kilku żołnierzy odprowadziło na bok dziewczęta, wśród któ-
rych była 20-letnia Teresa. Jeden z nich wciągnął ją do lasu i próbował zgwałcić. Dziewczy-
na stawiała mu zdecydowany opór, co tak go rozgniewało, że zaczął ją dusić, a w końcu za-
bił dwoma strzałami z pistoletu. Teresa zginęła 29 sierpnia 1944 r. 

Zamyśl się… 
„Wyobraźnia bez wiedzy może 
stworzyć rzeczy piękne. Wiedza 
bez wyobraźni najwyżej doskona-
łe.”                        /Albert Einstein/  

Uśmiech 
Icek sprzedaje lody. Na wózku z lodami widnieje napis: 
„Żydom lodów się nie sprzedaje.” Podchodzi do niego 
rabin i zgorszony pyta: - Icek, a co ty, antysemita je-
steś? – Rabi, a Ty próbowałeś tych lodów.  

Coś dla ducha… 
„Znak” 

 „Kiedy dotykamy ręką czoła, serca, ramion i mówimy:  „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego”, robimy na sobie znak krzyża. Każde dziecko wie, co to jest krzyż. Widzimy krzyż  
w kościele, w czasie wakacji przy drogach, czasem w domu nad łóżkiem. Można nie umieć 
narysować kota, czapli, domu, ale każdy narysuje krzyż, nawet ten, kto nie umie pisać i czy-
tać. Dwie kreski: jedna w dół, jedna w poprzek. Jeżeli ktoś robi na sobie znak krzyża, to daje 
znać każdemu, że uczył się religii od mamusi i chce być uczniem Pana Jezusa. My Boga nie 
widzimy, ale Bóg widzi, jak dotykasz ręką czoła, serca i ramion i cieszy się: „Ten chłopiec  
o Mnie nie zapomniał. I ta dziewczynka o mnie pamięta”. Czasem można przeżegnać się ze 
strachu. Pewien zupełnie niewierzący pan, który nie chodził do kościoła, w czasie burzy 
wciąż ręką robi na sobie znak krzyża i powtarzał: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 
Tak się bał, że w czasie burzy przypomniał sobie Boga i zapomniał, że podobno nie wierzy 
w Niego. Pewien chłopiec pojechał na wakacje i w lipcu spojrzał wieczorem na niebo: tyle 
gwiazd! Jedna za drugą, druga za trzecią... a on: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” - 
przeżegnał się z zachwytu i zdziwienia. Nie tylko wrona chodzi zdziwiona.”  
                                                                                                                   /ks. J. Twardowski/ 

 


