
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 20.07 bł. Czesława (wsp.)  - RELIKWIE 
1800 + Adama Frankowicza (10 r. śm.) - zam. rodzice 
1830 + Marię, Stefana Kruków 
Wtorek 21.07 Dzień Powszedni  
1800 + Bolesława, Annę i Franciszka Kowalskich - z int. Kowalskich   
1830 + Stefana Krzysztofka (1 r. śm.) - zam. córka z mężem 
Środa 22.07 św. Marii Magdaleny (święto)   
1800 + Floriana Litwina (22 r. śm.) 
1830 Dziękczynna za otrzymane łaski przez Mariannę Wawrzycką z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo 

Czwartek 23.07 św. Brygidy (święto) 
1800 + Stanisławę Korban- od r. Kwiecińskich z Radlina 
1830 + Fryderyka i Zofię Woźniczko - z int. r. Więcków  
Piątek 24.07 św. Kingi (wsp.) 

 

1800  + Bogusława Kurtka 
1830 + Stanisławę Korban - z int. Janiny  
Sobota 25.07 św. Jakuba Apostoła (święto) 
1800 + Annę, Ignacego Skowronów - z int. syna Stanisława z r. 

1830 + Władysława i Genowefę Metrykę, Stanisława Kopacza 
Niedziela 26.07 XVII Niedziela Zwykła 
800 + Andrzeja Boś, Genowefę, Jana Maj, Annę, Stanisława Krawczyków i za zm. z r. 
Krawczyków, Bosiów, Majów z int. r.  
1000 za Parafię 
1200 CHRZTY: 1) Antonina Aniela Hajduk 2) Alan Znój  
1600 + Stanisława Szyszkę, Sabinę, Piotra Marców - zam. siostra  
 

 

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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 XVI Niedziela Zwykła 
19 lipca 2020 r. Nr 34 (608) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Mdr 12, 13. 16-19    
                Rz 8, 26-27 
Ewangelia: Mt 13, 24-30 
Jezus opowiedział tłumom 
tę przypowieść: «Królestwo 
niebieskie podobne jest do 
człowieka, który posiał do-
bre nasienie na swojej roli. 
Lecz gdy ludzie spali, przy-
szedł jego nieprzyjaciel, 
nasiał chwastu między 
pszenicę i odszedł. A gdy 
zboże wyrosło i wypuściło 
kłosy, wtedy pojawił się  
i chwast. Słudzy gospoda-
rza przyszli i zapytali go: 
„Panie, czy nie posiałeś 
dobrego nasienia na swej 
roli? Skąd więc wziął się na 
niej chwast?” Odpowiedział 
im: „Nieprzyjazny człowiek 
to sprawił”. Rzekli mu słu-

dzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając 
chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie 
żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; 
pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”». 

Kazanie espresso… 
Niekiedy w naszym sercu pojawia się obawa, że w modlitwie nie potrafimy należycie wyra-
zić naszych bolączek, nie umiemy odpowiednio okazać Bogu naszej wdzięczności; a przy 
spowiedzi, że nie potrafimy nazwać właściwie naszych grzechów. Wówczas rodzą się myśli, 
że nasza modlitwa jest pozbawiona sensu, a spowiedź staje się nieważna. Nie ulegajmy 
tym lękom i myślom. Jeżeli szczerze pragniemy wyrazić, co niesiemy w sercu – pamiętajmy 
o pouczeniu Apostoła Pawła: „gdy nie umiemy się modlić, Duch przyczynia się za nami  
w błaganiach, których nie sposób wyrazić słowami”. Naszym zadaniem jest szczere stara-
nie. Bóg rozumie więcej, niż umiemy wyrazić.                                                     /o. J. Bocian/ 
 

Nie pozwólmy, by grzech  
oddzielił nas od Boga 

 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Celinę Kowal-
ską z Kowali, która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Extra… 
× 20.07.1984 r. – otwarto nowy dworzec PKS w Kielcach 
 
 



Ogłoszenie parafialne… 
▪ Wczoraj odprowadziliśmy na cmentarz zmarłą +Celinę Kowalską z Kowali. Módlmy się: 
"Wieczny odpoczynek...." 
▪ W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek - wspomnienie bł. Czesława, msze św. z relikwiami 
- w środę - święto św. Marii Magdaleny, 
- w czwartek - święto św. Brygidy, Zakonnicy, Patronki Europy, 
- w piątek - wspomnienie św. Kingi, Dziewicy, 
- w sobotę - święto św. Jakuba, Apostoła. 
▪ W sobotę o godz. 19 przygotowanie przed chrztem. 
▪ Z racji wspomnienia św. Krzysztofa - patrona kierowców, przypadającego w sobotę -  
w najbliższą niedzielę będzie dokonane poświęcenie pojazdów. Będziemy prosili Pana Bo-
ga przez pośrednictwo patrona kierowców, by z każdej podróży wracać bezpiecznie. MIVA 
POLSKA - organizacja wspomagająca misjonarzy proponuje, aby za każdy bezpiecznie 
przejechany kilometr złożyć przy okazji poświęcenia pojazdu ofiarę 1 grosza na środki 
transportu dla misjonarzy. 
▪ Zapowiedzi: 
- Binkowski Daniel z Brzezin i Rajkowska Monika z Kielc. Zapowiedź 2. 
Ewentualne przeszkody prosimy zgłaszać duszpasterzom. 
▪ Dziękuję rodzinie wczorajszych nowożeńców za wykoszenie trawy i uporządkowanie tere-
nu koło kościoła. 
▪ Dziękuję osobie, która wczoraj pomogła p. Stefanowi przy sprzątaniu kościoła. Niestety 
nikt nie przyszedł z Kowali, by uporządkować kościół. Może przypomnę, że tydzień temu by-
ły osoby z numeru 67 z Kowali. Wychodząc z kościoła zwróćmy uwagę jak pięknie robi się 
na placu przy świetlicy koło fontanny. Ileż tam trzeba było wykonać pracy, ile zachodu (jak 
dawniej mówiono w czynie społecznym). Prawie w każdą sobotę zupełnie bezinteresownie, 
te same osoby, pracują na rzecz naszej wspólnoty, by było pięknie. Tutaj raz na dwa lata 
trudno jest, by na przyjście Pana Boga przygotować mieszkanie - Dom Boży. Czy każdy 
mieszkaniec Kowali poczuwa się do tego obowiązku? Jeśli ktoś wierzy i kocha nie będzie 
pytał co kościół może mi dać, ale, co ja mogę zrobić dla kościoła. To jest przywilej, ale i ob-
owiązek wynikający z 5 przykazania kościelnego: "Troszczyć się o potrzeby wspólnoty 
Kościoła." Proszę o rozważenie tego przykazania w rachunku sumienia. 
▪ Dziękuję za składane ofiary na kościół. 

Czy wiesz, że… 
1) Św. Krzysztof choć mało o nim wiemy przekazy ludowe mówią, że był bardzo silnym 
człowiekiem a świadom tego chciał swoją siłę ofiarować służbie najpotężniejszemu  
z Panów, ale nikt z możnych nie był tak potężny szybko doszedł do wniosku, że 
najpotężniejszy jest Chrystus tak zaczął poznawać Ewangelię i przyjął chrzest po którym 
postanowił służyć ludziom pomagać pokonywać rzekę aby ta praca stała się służbą 
Jezusowi, znigął śmiercią męczeńską za panowania cesarza Trajana Decjusza ok. 250 
roku. Legenda mówi, że wielu żołnierzy będących przy jego męczeńskiej śmierci widząc 
Jego postawę zostało Chrześcijanami. Uznawany jest przez Kościół za jednego  
z Czternastu Świętych Wspomożycieli których w XIV wieku w czasach epidemi czarnej 
śmierci Kościół uznał za niezwykle skutecznych w pomocy. Jego kult jest jednym  
z najstarszych kultów świętych sięga już V wieku  gdzie powstawały Bazyliki i klasztory pod 
jego imieniem a największy rozkwit jego kultu przypada na średniowiecze. Św. Krzysztof 
znany jest z bycia patronem kierowców ale był zwyczajowo wzywany w czasie 
niespodziewanej śmierci, zarazy, dżumy, w chwilach zagrożenia ognia, wody, suszy, gradu, 
chorób oczu, zębów i ran na ciele.  
2) Św. Filip Neri (Nereusz) podobno golił sobie tylko połowę brody, zostawiając drugą, żeby 
wyglądać na głupka i w ten sposób zmuszać się do pokory. 

Boży człowiek… - św. Makryna Młodsza (19 lipca) 
Makryna (zwana Młodszą, dla odróżnienia od jej babki ze 
strony ojca, Makryny Starszej, która zginęła podczas 
prześladowań za Galeriusza) była córką św. Bazylego 
Starszego, retora, oraz jego żony Emmalion (Emmalii), która 
także uchodziła za świętą. Małżeństwo to wydało na świat pięć 
córek i pięciu synów, z których najbardziej się zasłużyli: św. 
Bazyli zwany Wielkim, św. Piotr, biskup Sebasty, oraz św. 
Grzegorz, który został biskupem w małoazjatyckiej Nyssie. 
Najstarszą wśród rodzeństwa była właśnie Makryna. Urodziła 
się w Cezarei około roku 327. Gdy miała mniej więcej 
dwanaście lat, zaręczono ją z młodzieńcem, którego imienia 
nie znamy. Na skutek jego przedwczesnej śmierci nie doszło 
do małżeństwa. Makryna poświęciła się wtedy wychowywaniu 
młodszego rodzeństwa, które wedle świadectwa brata 
Grzegorza wiele jej zawdzięczało. W tym czasie przeżywała 
zwykłe tragedie rodzinne: śmierć Naukracjusza, wyjazdy 
innych braci, śmierć matki Emmalii (373), pochowanej obok 
ojca w kościele pod wezwaniem Czterdziestu Męczenników. 
Bazyli i Grzegorz byli już wówczas biskupami, ale rzadko 
zaglądali do rodzinnego domu. Pierwszy z nich zmarł w sześć 
lat po matce. Makryna, która od dłuższego czasu oddawała 
się bez reszty bogomyślności i wraz z towarzyszkami oraz 
domownikami prowadziła życie na wpół klasztorne, miała 
niebawem pójść za Bazylim. Przed śmiercią odwiedził ją 

jeszcze Grzegorz, co było dla niej wielką pociechą. Zwrócona całkowicie ku Bogu, zmarła  
w roku 379, może w dniu 19 lipca, w którym ją wspominają synaksaria greckie. 

Znalezione… 
„Boże daj mi kawałek szczęścia to jest wszystko co chce byś mi dał bo ta droga jest coraz 
cięższa więc nie pozwól, żebym samotnie stał. Boże daj mi kawałek szczęścia daj mi radość 
i pozwól się śmiać.”                                                                           /tekst EastWest Rockers/  

Zamyśl się… 
„Każdy może być bohaterem, nawet 
mężczyzna który daje do okrycia chłopcu 
płaszcz dając tym samym nadzieje, że 
będzie lepiej”          /frag. z filmu Batman/  

Uśmiech 
Przechodzień zagaduje wędkarza: - Biorą? - Nie 
bardzo. - Złapał pan cos? - Jednego. - Gdzie 
jest? - Wrzuciłem go do wody. - Duży był? - Taki 
jak pan, i tez mi przeszkadzał... 

Coś dla ducha… 
„Kwadrans życia” 

Powiadają, że pewnemu dworzaninowi (który pięćdziesiąt lat służył swojemu księciu) jego 
pan złożył wizytę podczas ogromnie ciężkiej choroby Książę, który bardzo kochał swojego 
sługę, zapytał, czy może dlań coś uczynić; niech prosi swobodnie, bez obawy o odmowę. 
Wówczas umierający człowiek powiedział: - Najjaśniejszy panie, pragnę tylko, byś mi prze-
dłużył życie o kwadrans. 
- Prosisz mnie o rzecz niemożliwą! Poproś o cokolwiek innego, jeżeli pragniesz, bym mógł 
cię wysłuchać - odrzekł książę. 
Głęboko zasmucony człowiek westchnął: - Cóż za rozczarowanie... Służyłem ci, panie, 
przez pięćdziesiąt lat, a ty nie możesz mi dać kwadransa życia! Gdybym tak samo wiernie 
służył Panu Bogu, teraz dałby mi On nie kwadrans, ale wieczność życia w szczęśliwości. 
Co rzekłszy, wyzionął ducha.                                                                                         /Migne/ 

 


