
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 13.07 św. Andrzeja Świerada i Benedykta (wsp.) 
1800 + Irenę (10 r. śm), Mieczysława, Jerzego Gruszczyńskich z int.  rodziny  
2000 + Anielę (r. śm.), Władysława Metryków, zm.  z r. Sochów, za dusze w czyśćcu z int. 
syna z rodziną  
Wtorek 14.07 Dzień Powszedni  
1800 + Annę, Eugenię, Janinę, Leona Zaleśnych  
1830 + Ks. Henryka Gajka (5 r. śm.) i zm. Ks. pochodzących i pracujących w parafii 
Środa 15.07 św. Bonawentury (wsp.) 
1800 +  Józefa Wawrzyckiego, Katarzynę, Władysława Kasperków, Marię i Józefa Pszczo-
łów  
1800 + Józefa Zegadło od sołtysa z Brzezin 
Czwartek 16.07 NMP z Góry Karmel (wsp.) 
1800 + Zdzisława Lużyńskiego  
1830 + Józefa Zegadło od r. Wróblów z Posłowic  
Piątek 17.07 Dzień Powszedni 

 

1800  + Edwarda, Władysława, Mariannę Machulskich i zm. z r. 
1900 + Józefa Zegadło zam. Alicja i Stanisław Praszkiewicz z Chmielnika 
Sobota 18.07 Dzień Powszedni 
1600  ŚLUB: Łabęcki Mateusz i Szczepaniak Paulina  
1830 + Władysława, Karola, Sebastiana Tetelewskich, Anielę, Franciszka Baran, Małgorza-
tę, Józefa Augustyn 

Niedziela 19.07 XVI Niedziela Zwykła 
800 za Parafię 
1000 + Leokadię Machulską (7 r. śm.) 
1200 + Krzysztofa, Florentynę, Witalisa, Teresę Tarach i Rafała Taracha, Stanisława i Sta-
nisławę Kaczor 
1600 + Józefa Woźniaka (r. śm.), Jadwigę, Magdalenę Kowalską i za zm. z r. Materków, 
Brzozów, Szałasów i Woźniaków 
 

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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 XV Niedziela Zwykła 
12 lipca 2020 r. Nr 33 (607) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 55, 10-11   
                Rz 8, 18-23    
Ewangelia: Mt 13, 1-9 
Owego dnia Jezus wyszedł 
z domu i usiadł nad jezio-
rem. Wnet zebrały się koło 
Niego tłumy tak wielkie, że 
wszedł do łodzi i usiadł, a 
cały lud stał na brzegu. I 
mówił im wiele w przypo-
wieściach tymi słowami: 
«Oto siewca wyszedł siać. 
A gdy siał, jedne ziarna pa-
dły na drogę, nadleciały 
ptaki i wydziobały je. Inne 
padły na grunt skalisty, 
gdzie niewiele miały ziemi; i 
wnet powschodziły, bo gle-
ba nie była głęboka. Lecz 
gdy słońce wzeszło, przy-
paliły się i uschły, bo nie 

miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne 
wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrot-
ny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!» 

Kazanie espresso… 
„Wam dano poznać tajemnice Boże, innym nie dano” – przerażają nas te słowa Jezusa. 
Czemu Pan wprowadza podział na uprzywilejowanych i dyskryminowanych słuchaczy swo-
ich nauk? A jednak Jezus nie dyskryminuje nikogo. Słowo swoje daje słyszeć wszystkim. 
Jedni usłyszawszy, odchodzą po zaspokojeniu ciekawości niezwykłym Rabbim z Nazaretu. 
Inni pozostali przy Mistrzu i usłyszawszy przypowieści, zadawali Jezusowi pytania. Ich słu-
chanie nie było bierne, ale skłaniało, stawiania pytań, wyjaśniania problemów. Tym właśnie 
dano poznać tajemnicę. Bóg pragnie wiernych aktywnych – nie takich, którzy zachwyciwszy 
się piękną mową, wracają bezmyślnie do codzienności; lecz takich, którzy pobudzeni Jego 
słowem – badają, pytają, szukają odpowiedzi i życie swoje przemieniają według odkrytej 
prawdy.                                                                                                                 /o. J. Bocian/ 
 
 

Zasiej w nas Panie  
ziarna Twojej Prawdy i Miłości 

Extra… 
× 12.07.1580 – Opublikowano przetłumaczoną na język staro-cerkiewno-słowiański Bi-
blię Ostrogską, pierwsze wydanie Biblii w języku słowiańskim. 
× 13.07.1736 – Zakończyła się największa powódź w historii Poznania (9–13 lipca). 
× 14.07.1832 – W USA zwolniono handel opium z podatków federalnych 
× 15.07.1934 – W trakcie przebudowy runęła wieża opolskiego Ratusza. 
 
 



Ogłoszenia Parafialne… 
▪ Dziś przypada kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o 
świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świą-
tyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. 
▪ W tym tygodniu obchodzimy wspomnienie: 
- dziś – św. Ludwika i Zelii Martin – msze św. z relikwiami 
- w poniedziałek - świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, 
- w środę - świętego Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, 
- w czwartek - N.M.P. z Góry Karmel. Wspomnienie to przypomina nam o noszeniu szkaple-
rza. Sprawdźmy czy mamy go na sobie i zadbajmy o to, aby nie była to tylko dekoracja stro-
ju. Niech to będzie znak naszej religijności; noszony z wiarą i miłością. 
▪ Jutro - w poniedziałek wypada 13 dzień miesiąca. O godz. 20 sprawowana będzie Msza 
św. i Nabożeństwo Fatimskie. 
▪ Zapowiedzi: 
- Binkowski Daniel z Brzezin i Rajkowska Monika z Kielc. Zapowiedź 1. 
- Lurzyński Karol z Parafii św. Kazimierza z Bilczy i Wojcieszyńska Patrycja z naszej Parafii. 
- Surowiec Jakub i Karłowska Dominka z Parafii św. Augustyna z Warszawy. Zapowiedzi 2. 
Ewentualne przeszkody prosimy zgłaszać duszpasterzom. 
▪ Komunikat ks. b-pa:                      Drodzy Diecezjanie! 
Cieszymy się z wyniesienia do godności arcybiskupiej Księdza Prałata Henryka Jagodziń-
skiego, któremu Ojciec Święty Franciszek powierza misję Nuncjusza Apostolskiego w Gha-
nie. Tym samym posługa Księdza Arcybiskupa Nominata wpisuje się w posłanie misyjne, 
które Kościołowi powierzył Pan Jezus mówiąc: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzie-
lając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 29,19). Wdzięczni Ojcu Świętemu 
za tę nominację, pamiętajmy o modlitwie w intencjach Ojca Świętego, a także polecajmy 
Bogu przez wstawiennictwo Maryi Matki Kościoła i Matki Łaskawej Kieleckiej posługę Księ-
dza Arcybiskupa Henryka Jagodzińskiego. Proszę szczególnie o dar modlitwy w dniu Jego 
święceń biskupich, które przyjmie w Katedrze Kieleckiej 18 lipca br. Z darem pasterskiego 
błogosławieństwa Wasz Biskup † Jan Piotrowski 
▪ Apel ks. dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego: »Katolickie Liceum Ogólno-
kształcące im św. Stanisława Kostki w Kielcach ogłasza rekrutację do klas pierwszych. Li-
ceum objęte jest naborem w systemie elektronicznym. O przyjęciu decyduje ilość zdobytych 
punktów na egzaminie ósmoklasistów oraz za oceny i za inne osiągnięcia. Szczegóły na 
stronie rekrutacyjnej liceum WWW.KOSTKA-KIELCE.pl.« 
▪ Dziękuję za posprzątanie kościoła. Z Kowali wczoraj przybyli: Bentkowski Czesław i Ewa, 
Bentkowski Tomasz i Joanna, Piechota Witold i Patrycja. W najbliższą sobotę proszę kolej-
ne rodziny z Kowali. 
▪ Dziękuję za wykoszenie trawy na cmentarzu przykościelnym. 
▪ Dziękuję za "obfite" ofiary w dzisiejszą drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 
▪ Dziękuję za składane ofiary na kościół. 
▪ Na zakończenie ogłoszeń mam dwie prośby: 
-abyśmy się modlili o dokonanie właściwego wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, 
-abyśmy zatroszczyli się i umożliwili dotarcie do lokalu wyborczego tym, którzy są pozba-
wieni takiej możliwości. Jeśli będzie istniała taka potrzeba to dysponuję samochodem i ofe-
ruję pomoc w dowiezieniu. Proszę o informację ustną lub telefoniczną. 

Znalezione… 
„Czy będziesz misjonarzem w dalekim kraju, czy pasterzem kościoła czy przywódcą  
w swojej społeczności jesteś żyjącym świadkiem Ewangelicznej nowiny o wierze, nadziei  
i miłości. Ameryka jest lepsza kiedy ludzie wprowadzają swoją wiarę w życie, dopóki ja 
jestem prezydentem nikt nie powstrzyma was przed praktykowaniem waszej wiary ani przed 
głoszeniem tego co jest w waszych sercach.”                                                  /Donald Trump/ 

Boży człowiek… - bł. Jakub de Voragine (14 lipca) 
Jakub de Voragine urodził się najprawdopodobniej w Genui około roku 1228. Właściwie 
powinien zwać się raczej Jakubem de Varagine; w tym wypadku nie chodzi bowiem  
o miejsce pochodzenia (Varazze), ale raczej o przydomek. W 1244 r. wstąpił do 
dominikanów. Na widowni dziejowej pojawił się jednak dopiero w roku 1267 jako prowincjał 
Lombardii. Urząd ten sprawował przez dziesięć lat. Ponownie objął ten urząd w roku 1281. 
W cztery lata później był wikariuszem generalnym zakonu, gdy jednak po wyborze generała 
powstały w zakonie niesnaski, musiał wiele wycierpieć. Kiedy w roku 1291 urządzono na 
niego zamach, ledwo uszedł z życiem. Jego osobisty autorytet widocznie na tym nie 
ucierpiał, skoro w rok później objął stolicę arcybiskupią w Genui. Trudził się teraz około 
reformy kleru i przykładał dzielnie do przywrócenia pokoju między gwelfami a gibelinami. 
Zmarł 14 lipca 1298 r. Jego kult zatwierdził Pius VII (1816). 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Komentarz papieża Franciszka do intencji na lipiec 

Rodzina powinna być chroniona. Jest wiele niebezpieczeństw, którym 
musi stawić czoła: tempo życia, stres. Czasami rodzice zapominają  
o zabawie ze swoimi dziećmi. Kościół powinien zachęcać i pozostawać  
u boku rodzin, pomagając im odkrywać drogi, które pozwolą  na prze-
zwyciężenie tych wszystkich trudności. Módlmy się aby rodzinom  
w dzisiejszym świecie towarzyszyły: miłość, szacunek oraz dobra rada.  
I aby w szczególny sposób były chronione przez państwa.  

Zamyśl się… 
„W tym zmiennym świecie jest coś wielkiego, posiadać niezmienną przyjaźń”  
                                                                                                      /Św. John Henry Newman/ 

Uśmiech 
W zakładzie psychiatrycznym prowadzona jest kampania wyborcza. Polityk stoi, opowiada, 
wszyscy klaszczą i się radują, tylko jeden człowiek stoi na końcu i nie klaszcze. Podchodzi 
ktoś z politbiura: - A pan czemu nie klaszcze? - Ja jestem sanitariuszem.  

Coś dla ducha… 
„O wodzie” 

Woda jest ważna. Gdyby jej nie było, to nie byłoby chrztu, bo ksiądz w czasie chrztu zdej-
muje dziecku czepek i polewa łebek. Nie byłoby wody w kropielnicy. Nie byłoby żadnej zu-
py, żadnego kisielu, kompotu, żadnego jedzenia. Woda jest niezwykła. Spada z nieba, po-
tem paruje i idzie do nieba. Pewien chłopiec powiedział: - Nie wierzę, że Żydom manna 
spadła z nieba. Woda spada z nieba i nikt się temu wcale nie dziwi. Jak woda spada, to  
i manna mogła kiedyś spaść. Gdyby nie było wody, nie byłoby lasu, nie byłoby łąki, nie by-
łoby zwierząt, które muszą pić wodę. Jak pije wodę wróbel? Wróbel bierze wodę do dziób-
ka, podnosi dziób, zachwyca się wodą i potem dopiero pije. A jak pije pies? Chłepce. Wyli-
zuje do ostatniej kropli. A jak pije słoń? Wciąga wodę do trąby, a potem wdmuchuje do żo-
łądka i robi to z taką powagą, jakby mówił pacierz. Jak bardzo ważna jest woda! Dziecko 
nieraz tak marnuje wodę. Nie zakręci kranu… woda leci… leci… Nieraz brudzi wodę, roz-
lewa… Woda jest ważnym Boskim skarbem. Co to znaczy: podać kubek wody? Tak podać, 
by nie myśleć o sobie, tylko o tym, komu się podaje. Wodę podaje się komuś, kto zemdlał  
i przewrócił się albo bawił się na gimnastyce. Podaje się temu, który jest spragniony. Zaw-
sze komuś, kto potrzebuje. Kubek wody trzeba umieć podawać. Trzeba umieć tak dać, by 
nie myśleć o sobie, tylko o tym, kto potrzebuje.                                         /ks. J. Twardowski/ 

 

 
 
 
 


