
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
Poniedziałek  02.09 Dzień Powszedni    
1800  + Helenę Kozakowską (1 r. śm.) z int. córka z rodziną  
1830  + Janinę i Władysława Litwin, Zofię, Władysława Więcławskich 
Wtorek  03.09 św. Grzegorza Wielkiego (wspomn. obowiązkowe)
1800 1) + Piotra Pędzika zam. sąsiedzi  
        2) + Jerzego Grudnia, Stanisława, Anielę i Zdzisława Metryków
1830 + Stanisława (r. śm.), Stefanię Zychowicz, Zdzisława Wojtasia i zm. z rodziny Z
chowiczów  
Środa 04.09 Dzień Powszedni  REL. BŁ. MĘCZENNICZEK Z NOWOGRÓDKA

1800 1) + Józefa Wieczorka z int. córki Małgorzaty z rodziną  
         2) w 20r. ślubu Dominiki i Marcina o zdrowie i Boże bł. dla jubilatów i ich dzieci 
z int. rodziców  
1830 + Janinę i Władysława Ślusarczyków  
Czwartek 05.09 Dzień Powszedni REL. ŚW. TERESY Z KALKUTY

1800 1) + Mariannę, Jana Tkacza, Krystynę Kutę 
        2) + Janinę Prędota zam. córka Zofia z dziećmi 
1900 + Jolantę Król, zmarłych z rodziny Królów i Gadawskich  
Piątek 06 .09 Dzień Powszedni   
1800 1) o Boże bł. dla Ewy i Rafała w 10 r. ślubu i dla ich dzieci 
        2) + Tomasza Litwina od wychowawczyni Beaty Łabęckiej  
1900 + Władysława, Edwarda, Kazimierę, Stefanię Metryków i Wincentego, Stefanię Sz
łasów  
Sobota 07.09 Dzień Powszedni   
1800 1) + Józefa Wawrzyckego, Marię, Józefa Pszczołów, Katarzynę, Władysława Kaspe
ków  
        2) + Stefana Krzysztofka od syna Jana z dziećmi  
1900 + Anielę (r. śm.), Edwarda, Józefa, Stanisława Malickich i Henryka Kowalskiego 
Niedziela 08.09 Niedziela  
800 + Annę, Antoniego, Henryka, Danutę Wierzbickich, Edwarda, Władysława, Reginę K
sperków, Andrzeja Czarneckiego, Lucjana Frankowicza z int. rodziny 
1000  + Genowefę i Józefa Plewów i zm. z rodziny Plewów i Golów z int. Kurtków  
1200   Chrzest: Znój Nikodem  
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 

 

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

Extra… 
× 01.09 – Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
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 XXII Niedziela Zwykła
1 września 2019 r. Nr 40

I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz ob
przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem 
nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, 
ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczę
tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawi
dliwych». 

Kazanie espresso… 
„Mądrość czyni dobrze, wspomagając ludzi. To dobro ma dwie zapłaty. Jedną 
od ludzi, których ubogaciło; drugą - zawsze 
będą zaskoczeni nagrodą, jaką otrzymają po zmartwychwstaniu, bo wychowankowie rzadko 
ich nagradzają. Mała jest wdzięczność wobec nauczycieli.”
 

Ostatni będą pi
a pierwsi ostatnimi

 
 
 

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Zwykła 
40 (562) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Syr 3, 17-18. 20. 28-29  
                 Hbr 12, 18-19. 22-24a 
Ewangelia: Łk 14, 1. 7-14 
Gdy Jezus przyszedł do domu pew-
nego przywódcy faryzeuszów, aby 
w szabat spożyć posiłek, oni Go 
śledzili. Potem opowiedział zapro-
szonym przypowieść, gdy zauważył, 
jak sobie pierwsze miejsca wybiera-
li. Tak mówił do nich: «Jeśli cię ktoś 
zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierw-
szego miejsca, by przypadkiem ktoś 
znamienitszy od ciebie nie był za-
proszony przez niego. Wówczas 
przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, 
i powie ci: „Ustąp temu miejsca”,  
a wtedy musiałbyś ze wstydem za-
jąć ostatnie miejsce. Lecz gdy bę-
dziesz zaproszony, idź i usiądź na 
ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie 
ten, który cię zaprosił, powie ci: 
„Przyjacielu, przesiądź się wyżej”.  

I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». Do tego zaś, który 
Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich 
przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem 
nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, 
ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym 
tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawie-

„Mądrość czyni dobrze, wspomagając ludzi. To dobro ma dwie zapłaty. Jedną - czasami - 
zawsze - od Boga na progu wieczności. Nauczyciele 

będą zaskoczeni nagrodą, jaką otrzymają po zmartwychwstaniu, bo wychowankowie rzadko 
ich nagradzają. Mała jest wdzięczność wobec nauczycieli.”                             /ks. E. Staniek/ 

statni będą pierwszymi,  
a pierwsi ostatnimi 



A w parafii… 
▪ Dziś wspomnienie bł. Bronisławy, msze z błogosławieństwem relikwiami.
▪ Dziś mija 80-ta rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Pamiętajmy w modlitwie o ofiarach 
tego nieludzkiego czasu. Módlmy się także o pokój na świecie. 
▪ W poniedziałek o 8.00 msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy!
▪ W środę wspomnienie bł. Męczenniczek z Nowogródka (msze z relikwiami), w czwartek 
wspomnienie św. Teresy z Kalkuty (msze z relikwiami). W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
▪ W sobotę o 17.00 w kościele odbędzie się spotkanie ministrantów. Prosimy o
▪ 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. 
▪ Za tydzień w niedzielę na mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się poświęcenie tornistrów. Po 
mszy spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.
▪ Zakończyła się w naszej parafii trwające prawie 2,5 roku Peregrynacja Relikwii
Świętego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli Ten Znak Zbawienia do swych domów. 
Niech Dobry Pan nam wszystkim błogosławi. Ave Crux spec unica! 

Znalezione… 

„Pamiętnego wieczoru pożar poprzedziły nieszpory. Zgromadziły one wielu uczestników, 
którzy włączali się w ich piękne wykonanie. Nie dostrzegłam znudzonych twarzy, uparcie 
zamkniętych ust, jak zdarza się to często w parafii, do której należę (czy tylko w mojej?) 
w czasie Mszy świętej. Nierzadko umieszczenie banknotu lub monety na tacy, poza klęcz
niem, staniem i siadaniem, jest jedyną formą aktywności podczas Eucharystii, ale przecież 
obowiązek udziału w niedzielnej czy świątecznej Mszy świętej został spełniony. Nie ma 
grzechu ciężkiego. Czy to jest "doskonalsze chrześcijaństwo", prawie ciągle zakrywając
postacią Jana Pawła II? W Paryżu również jest Bóg. Jeśli nawet kult chrześcijański nie jest 
widoczny na ulicach tego miasta, a wnętrza instytucji pozbawione są krzyży, nie oznacza to 
wcale, że zabrakło Boga w sercach Francuzów. Jest to także Bóg młod
rzy spontanicznie wyszli na ulice Paryża, by modlić się publicznie. W Polsce również kości
ły uległy pożarowiX, ale czy to wzmogło naszą wiarę? Czy poruszyło serca tak, jak to się 
stało w przypadku pożaru paryskiej katedry? Krzywdzące byłoby też uzasadnienie "franc
skiego poruszenia" stwierdzeniem: "Jak trwoga, to do Boga". Pożar katedry paryskiej spr
wił, że chrześcijańska wiara Francuzów ujawniła się publicznie. I nie chodzi tutaj jedynie 
o przywiązanie do materii, ponieważ paryska katedra to również duchowe "serce" franc
skiego chrześcijaństwa. Niech zatem i w przyszłości pozostanie ona sobą.
nie wiadomo, czy będzie to bliska, czy daleka przyszłość, ponieważ odbudowa paryskiej k
tedry uzależniona jest od ludzkiej wielkoduszności. Niepokoi opieszałość bogaczy, którzy 
poniekąd wbrew swym obietnicom, wpłacili jedynie dziesięć procent z deklarowanych kwot. 
Niepokoi uzależnienie pomocy finansowej od kosztorysu rekonstrukcji czy kierunku odb
dowy katedry, niechęć do opłacania bieżących wydatków i wycofanie się co niektórych ze 
spełnienia obietnic ze względu na koszty przerastające swoją wysokością nawet samych 
bogaczy. Mam tylko nadzieję, że nie jestem świadkiem słomianego zapału lub gry na zwł
kę. Być może i tutaj, choć nie chcę wyrokować, sprawdza się powiedzenie, że biedniejszy, 
mimo iż niewiele ma, chętniej tym podzieli się z innymi niż bogacz mający wiele, gdyż obe
nie to drobni darczyńcy z Francji i USA przeznaczają pieniądze na pomoc paryskiej kat
drze. (X) Wiara jest bowiem kwestią duchowej głębi, a nie trącącego duchową "przaśn
ścią" rytualizmu, kwestią jakości, a nie ilości; w przeciwnym razie, nawet jeśli w kościołach 
byłyby tłumy, wiara ta byłaby karykaturalna lub nawet martwa. Wystarczyło, że wychodząc 
na ulice, zaświadczyli o tym, iż w Paryżu wiara nadal żyje. I to nie wiara z przyzwyczajenia, 
z tradycji czy z przymusu, lecz wiara przeżywana całym sercem. Takiej wiary i sobie, i i
nym szczerze życzę.”                                                                                    

Dziś wspomnienie bł. Bronisławy, msze z błogosławieństwem relikwiami. 
ta rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Pamiętajmy w modlitwie o ofiarach 

W poniedziałek o 8.00 msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy! 
ęczenniczek z Nowogródka (msze z relikwiami), w czwartek 

wspomnienie św. Teresy z Kalkuty (msze z relikwiami). W tym tygodniu przypada pierwszy 

potkanie ministrantów. Prosimy o obecność. 
. Pieszej Pielgrzymce „Na urodziny Matki Bożej” z Brzezin do 

spod kościoła w Brzezinach. Suma 

Za tydzień w niedzielę na mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się poświęcenie tornistrów. Po 
mszy spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 

Zakończyła się w naszej parafii trwające prawie 2,5 roku Peregrynacja Relikwii Krzyż 
o. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli Ten Znak Zbawienia do swych domów. 

Pamiętnego wieczoru pożar poprzedziły nieszpory. Zgromadziły one wielu uczestników, 
w ich piękne wykonanie. Nie dostrzegłam znudzonych twarzy, uparcie 

zamkniętych ust, jak zdarza się to często w parafii, do której należę (czy tylko w mojej?)  
w czasie Mszy świętej. Nierzadko umieszczenie banknotu lub monety na tacy, poza klęcze-

staniem i siadaniem, jest jedyną formą aktywności podczas Eucharystii, ale przecież 
obowiązek udziału w niedzielnej czy świątecznej Mszy świętej został spełniony. Nie ma 
grzechu ciężkiego. Czy to jest "doskonalsze chrześcijaństwo", prawie ciągle zakrywające się 
postacią Jana Pawła II? W Paryżu również jest Bóg. Jeśli nawet kult chrześcijański nie jest 
widoczny na ulicach tego miasta, a wnętrza instytucji pozbawione są krzyży, nie oznacza to 
wcale, że zabrakło Boga w sercach Francuzów. Jest to także Bóg młodych chrześcijan, któ-
rzy spontanicznie wyszli na ulice Paryża, by modlić się publicznie. W Polsce również kościo-
ły uległy pożarowiX, ale czy to wzmogło naszą wiarę? Czy poruszyło serca tak, jak to się 

yłoby też uzasadnienie "francu-
skiego poruszenia" stwierdzeniem: "Jak trwoga, to do Boga". Pożar katedry paryskiej spra-
wił, że chrześcijańska wiara Francuzów ujawniła się publicznie. I nie chodzi tutaj jedynie  

tedra to również duchowe "serce" francu-
skiego chrześcijaństwa. Niech zatem i w przyszłości pozostanie ona sobą. Niemniej jednak 
nie wiadomo, czy będzie to bliska, czy daleka przyszłość, ponieważ odbudowa paryskiej ka-

oduszności. Niepokoi opieszałość bogaczy, którzy 
poniekąd wbrew swym obietnicom, wpłacili jedynie dziesięć procent z deklarowanych kwot. 
Niepokoi uzależnienie pomocy finansowej od kosztorysu rekonstrukcji czy kierunku odbu-

bieżących wydatków i wycofanie się co niektórych ze 
spełnienia obietnic ze względu na koszty przerastające swoją wysokością nawet samych 
bogaczy. Mam tylko nadzieję, że nie jestem świadkiem słomianego zapału lub gry na zwło-

hcę wyrokować, sprawdza się powiedzenie, że biedniejszy, 
mimo iż niewiele ma, chętniej tym podzieli się z innymi niż bogacz mający wiele, gdyż obec-
nie to drobni darczyńcy z Francji i USA przeznaczają pieniądze na pomoc paryskiej kate-

wiem kwestią duchowej głębi, a nie trącącego duchową "przaśno-
ścią" rytualizmu, kwestią jakości, a nie ilości; w przeciwnym razie, nawet jeśli w kościołach 
byłyby tłumy, wiara ta byłaby karykaturalna lub nawet martwa. Wystarczyło, że wychodząc 

wiadczyli o tym, iż w Paryżu wiara nadal żyje. I to nie wiara z przyzwyczajenia, 
z tradycji czy z przymusu, lecz wiara przeżywana całym sercem. Takiej wiary i sobie, i in-

                   /Justyna Sprutta/  

Boży człowiek… - bł. Ingrida Szwedzka
Ingrida Elofsdotter urodziła się w połowie XIII w. w Skänninge, 
w Szwecji. Nie wiadomo, za kogo i kiedy wyszła za mąż. Gdy 
owdowiała, utworzyła z siostrą Krystyną i 
grono tercjarek współpracujących z dominikanami ze 
Skánninge. Ingrida była obdarzona niezwykłymi łaskami 
mistycznymi, także stygmatami. Nieco później odbyła 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Rzymu. Przebywając w roku 
1281 w stolicy chrześcij
IV upoważnienie do założenia w Skánninge klasztoru 
żeńskiego, który uposażył jej brat, Jan Elovson, a inni 
członkowie rodziny hojnie obdarowali. W 1281 r. klasztor 
dominikanek otwarto uroczyście w obecności króla Magnusa
I, a Ingrida oficjalnie przyjęła habit dominikański.

prawdopodobnie w dniu 2 września, zmarła jako przeorysza klasztoru św. Marcina. 

Intencja różańcowa na wrzesień

ewangelizacyjna: Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla 
i oceanów. 

Z Watykańskiej Ziemi...  
„Takim grzechem powszechnym, z którego właściwie nikt sobie nic nie robi, to są uzale
nienia. Na przykład ktoś pali papierosy. Na pudełku jest napisane: szkodzi, powoduje rakaX 
Nie tylko, że palę, ale jeszcze częstuję innych. I mogę mówić: zachowuję przykazania, nik
go nie zabiłem, nie cudzołożyłemX Jak papież Franciszek nastał na Watykanie, to dowi
dział się, że w sklepie watykańskim sprzedają papierosy. I mówi: jak to? To my zarabiamy 
na tym, że ktoś potem ma nowotwór, że ktoś choruje, że ktoś ma chrypę, że się z kimś cał
jemy jak z popielniczką? Papież powiedział dość tego! Ma być zakaz sprzedaży papierosów 
na Watykanie! No i były protesty bo ta sprzedaż przynosiła Watykanowi ponad milion euro 
dochodu rocznie. A trzeba zapłacić pensje pracownikom, ponieść inne koszty jakie ponosi 
państwo a nagle budżet jest mniejszy.  Ale powiedzcie, czy jeśli ktokolwiek kocha, jeśli k
cha matka, to czy jakiemukolwiek dziecku poda zupę, po której ma wysypkę? Albo da mu
cokolwiek, co mu może zaszkodzić? Jedz, kochany, jutro będziesz choryX
                                                                                                          

Zamyśl się… 
„Smutny święty to żaden święty.” 
                            /Św. Jan Bosco/  

Uśmiech
- Przepraszam, panie władzo, 
do tyłu. 

Coś dla ducha… 
„A gdyby tak

„Pomyślmy sobie, co by się stało, gdyby pewnej niedzieli, w czasie Mszy 
pojawił się nagle Pan Jezus, taki piękny jak na Górze Przemienienia, kiedy pokazał się 
uczniom. Ksiądz rozpłakałby się z radości. Niektóre dzieci zaczęłyby się spowiadać na cały 
głos: - Religii się nie uczyłem; szybę zbiłem, za bilet nie
stem głuptasem, jestem bardzo wielkim głuptasem. Na pewno wiele dzieci opowiadałoby 
Jezusowi o swoich grzechach. Może niektóre mówiłyby chórem: „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”. Może ksiądz chciałyby od razu budować
wieżami. Na pewno Jezusa widzą teraz ci, którzy są w niebie. Jeszcze jaśniejszego niż na 
górze Tabor. Widzi Go Matka Boża, święty Józef, widzą wszyscy aniołowie i śpiewają: 
>>Dobrze nam tu jest<<. Nie widzimy teraz Pana Jez
ko w czasie każdej Mszy świętej. Kiedyś zobaczymy Go w niebie. Teraz Pan Jezus chce, 
żebyśmy Go nie widzieli, ale myśleli o nim.”                                           

 

Ingrida Szwedzka (2 września) 
Ingrida Elofsdotter urodziła się w połowie XIII w. w Skänninge, 
w Szwecji. Nie wiadomo, za kogo i kiedy wyszła za mąż. Gdy 
owdowiała, utworzyła z siostrą Krystyną i kilkoma kobietami 
grono tercjarek współpracujących z dominikanami ze 
Skánninge. Ingrida była obdarzona niezwykłymi łaskami 
mistycznymi, także stygmatami. Nieco później odbyła 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Rzymu. Przebywając w roku 
1281 w stolicy chrześcijaństwa, uzyskała od papieża Marcina 
IV upoważnienie do założenia w Skánninge klasztoru 
żeńskiego, który uposażył jej brat, Jan Elovson, a inni 
członkowie rodziny hojnie obdarowali. W 1281 r. klasztor 
dominikanek otwarto uroczyście w obecności króla Magnusa 
I, a Ingrida oficjalnie przyjęła habit dominikański. Rok później, 

prawdopodobnie w dniu 2 września, zmarła jako przeorysza klasztoru św. Marcina.  

Intencja różańcowa na wrzesień 

politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz 

Takim grzechem powszechnym, z którego właściwie nikt sobie nic nie robi, to są uzależ-
nienia. Na przykład ktoś pali papierosy. Na pudełku jest napisane: szkodzi, powoduje rakaX 

jeszcze częstuję innych. I mogę mówić: zachowuję przykazania, niko-
Jak papież Franciszek nastał na Watykanie, to dowie-

dział się, że w sklepie watykańskim sprzedają papierosy. I mówi: jak to? To my zarabiamy 
em ma nowotwór, że ktoś choruje, że ktoś ma chrypę, że się z kimś cału-

jemy jak z popielniczką? Papież powiedział dość tego! Ma być zakaz sprzedaży papierosów 
na Watykanie! No i były protesty bo ta sprzedaż przynosiła Watykanowi ponad milion euro 

rocznie. A trzeba zapłacić pensje pracownikom, ponieść inne koszty jakie ponosi 
Ale powiedzcie, czy jeśli ktokolwiek kocha, jeśli ko-

cha matka, to czy jakiemukolwiek dziecku poda zupę, po której ma wysypkę? Albo da mu 
cokolwiek, co mu może zaszkodzić? Jedz, kochany, jutro będziesz choryX ”  
                                                                                                          /kard. Konrad Krajewski/  

Uśmiech 
Przepraszam, panie władzo, czapkę ma pan daszkiem 

do tyłu. - Nie szkodzi, zaraz będę wracał. 

A gdyby tak” 

Pomyślmy sobie, co by się stało, gdyby pewnej niedzieli, w czasie Mszy świętej dla dzieci 
pojawił się nagle Pan Jezus, taki piękny jak na Górze Przemienienia, kiedy pokazał się 
uczniom. Ksiądz rozpłakałby się z radości. Niektóre dzieci zaczęłyby się spowiadać na cały 

Religii się nie uczyłem; szybę zbiłem, za bilet nie zapłaciłem. Jestem głuptasem, je-
stem głuptasem, jestem bardzo wielkim głuptasem. Na pewno wiele dzieci opowiadałoby 
Jezusowi o swoich grzechach. Może niektóre mówiłyby chórem: „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”. Może ksiądz chciałyby od razu budować nowy kościół z jeszcze wyższymi 
wieżami. Na pewno Jezusa widzą teraz ci, którzy są w niebie. Jeszcze jaśniejszego niż na 
górze Tabor. Widzi Go Matka Boża, święty Józef, widzą wszyscy aniołowie i śpiewają: 
>>Dobrze nam tu jest<<. Nie widzimy teraz Pana Jezusa, chociaż ksiądz podnosi Go wyso-
ko w czasie każdej Mszy świętej. Kiedyś zobaczymy Go w niebie. Teraz Pan Jezus chce, 

”                                            /ks. Jan Twardowski/ 


