
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 24.08 św. Bartłomieja (święto) 
18

00
 + Ryszarda Zawadzkiego, Mariannę, Franciszka Zawadzkich 

18
30

 O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Sylwii i Kamila z okazji 1 r. ślubu - zam. rodzice 

Wtorek 25.08 św. Miriam Boauardy - RELIKWIE 

18
00 

+ Zofię, Władysława Więcławskich, Janinę, Władysława Litwin 

18
30 

+ Fryderyka Woźniczko - zam. dyrektor i pracownicy S.P. w Sokołowie Dolnym 

Środa 26.08 Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (uroczystość) 
18

00 
Dziękczynna z okazji 25 r. ślubu Teresy i Bogdana Kaczorów 

19
00

 Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bo-

żej oraz o wszelkie potrzebne łaski dla Kamila Homy w 15 r. ur. oraz Jadwigi Kowalskiej 

w 57 r. ur. i dla całej rodziny   

Czwartek 27.08 św. Moniki (wspomnienie) 
18

00
 + Janinę Lewoniewską, Mariannę Rozborską i Danutę Stokowiec 

18
30 

+ Andrzeja Machulskiego - zam. bratanek Paweł z r. 

Piątek 28.08 św. Augustyna (wsp.) – RELIKWIE BŁ. ALFONSA MAZURKA 

18
00 

+ Janinę, Piotra, Pędzików, Stefanię, Michała Potoków 

18
30

 + Mariannę Brzozę 

Sobota 29.08 Męczeństwo św. Jana Chrzciciela (wspomnienie) 
15

00 
ŚLUB: Milena Ksel i Piotr Kaczor 

17
00

 ŚLUB: Karolina Machulska i Michał Stawiak 

18
00 

W 40 r. ślubu Danuty i Edwarda Malickich – z int. dzieci 

Niedziela 30.08 XXII Niedziela Zwykła 
8

00 
Dziękczynna do Matki Bożej za rodzinę 

10
00

 + Józefa Zaleśnego - zam. brat Jerzy z r.  

12
00 

+ Cecylię Tetelewską od córki Renaty 

16
00 

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 
23 sierpnia 2020 r. Nr 39 (613) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 22, 19-23  
                Rz 11, 33-36 
Ewangelia: Mt 16, 13-20 
Gdy Jezus przyszedł w oko-
lice Cezarei Filipowej, pytał 
swych uczniów: «Za kogo 
ludzie uważają Syna Czło-
wieczego?» A oni odpowie-
dzieli: «Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, 
jeszcze inni za Jeremiasza 
albo za jednego z proro-
ków». Jezus zapytał ich:  
«A wy za kogo Mnie uwa-
żacie?» Odpowiedział Szy-
mon Piotr: «Ty jesteś Me-
sjasz, Syn Boga żywego». 
Na to Jezus mu rzekł: «Bło-

gosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na 
tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze kró-
lestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwią-
żesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu 
nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

Kazanie espresso… 
Gdy chcemy ocenić jakąś rzeczywistość, warto się przysłuchiwać opiniom innych. Jednakże 
przemyślenia nawet wielu ludzi nie zwalniają nas z myślenia samodzielnego. Apostołowie 
wsłuchiwali się w słowa tłumów. Umieli przekazać Jezusowi opinie, jakie o Nim krążyły po-
śród Izraelitów. Ale Pan drążył dalej. W opiniach postronnych było ziarno prawdy. Uznawali 
Jezusa za Proroka – i słusznie, bo nim był. Ale ta ocena nie była wystarczająca. Był kimś 
więcej. Chrystus nie zadowolił się mniemaniem ogółu, póki Piotr nie dał pełnej odpowiedzi. 
Podobnie my – rozważając przeróżne sytuacje życiowe, wsłuchujmy się w opinie innych, 
ale nie zadawalajmy się nimi, dopóki nie odnajdziemy tego, co według naszego sumienia 
najpełniej odda rzeczywistość – prawdę.                                                             /o. J. Bocian/  
 
 

KOŚCIÓŁ to MY 
 

 
 

Modlitwa… 
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi 
Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykła 
czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary,  
a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Extra… 
× 25.08.1994 – pod Piasecznem spadł meteoryt nazwany Baszkówka 
× 26.08.1720 – rozpoczął się synod zamojski  

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Zgodnie z zapowiedzią po Mszy św. o godz.10 odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci  
I Komunijnych. 
▪ Przed nami ostatni tydzień sierpnia – miesiąca trzeźwości, a dla wielu ostatnie dni urlopów 
i wakacji. Starajmy się jak najlepiej wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych wza-
jemnych relacji rodzinnych czy przyjacielskich, na dobrą lekturę i budujące rozmowy. 
▪ Proszę, aby dzieci przygotowały się do spowiedzi na zakończenie wakacji i rozpoczęcie 
roku szkolnego. Spowiedź planowana jest za tydzień w poniedziałek 31 sierpnia. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy: 
- w poniedziałek - Święto św. Bartłomieja, apostoła, 
- we wtorek - wspomnienie św. Miriam Boauardy – msza z relikwiami 
- w środę - Uroczystość NMP Częstochowskiej, 
- w czwartek - wspomnienie św. Moniki, 
- w piątek - św. Augustyna, biskupa i doktora K-ła, i bł. Alfonsa Mazurka – msza z relikwiami 
- w sobotę - Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. 
▪ Zbliżamy się do uroczystości 1 Komunii św. Następne spotkanie dzieci przygotowujących 
się do tego wydarzenia zostanie ustalone i podane na dzisiejszej zbiórce. 
▪ Zapowiedzi: - Ireneusz Woźniak z naszej Parafii i Aleksandra Cichoń z Parafii w Jędrzejo-
wie. Zapowiedź 2. Jeśli ktoś zna jakieś przeszkody mogące zaistnieć między tymi osobami 
obowiązany jest powiadomić duszpasterzy. 
▪ Ogłoszenie Kurii Diecezjalnej w Kielcach: "Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Kielcach, w związku z interwencjami dot. nieprzestrzegania w trakcie nabożeństw  
w podległych Parafiach zakazów i nakazów określonych w rozporządzeniu Rady Mini-

strów z dnia 07 sierpnia 2O20 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1356 z później-
szymi zmianami), przypomina o bezwzględnej konieczności stosowania się do obo-
strzeń związanych z aktualnie trwającą pandemią CoVlD - 19." 

▪ Zapraszamy do udziału w 7. Pieszej Pielgrzymce „Na urodziny Matki Bożej” z Brzezin do 
Piotrkowic, we wtorek 8 września. Wyjście o godz. 5.30 spod kościoła w Brzezinach. Zapisy 
w zakrystii. 
▪ Ogłoszenie: Sołtys wsi Brzeziny zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się na pla-
cu obok świetlicy przy fontannie w dniu 30 sierpnia br. (niedziela) o godz. 13

15
. W zebraniu 

udział weźmie Burmistrz Miasta i Gminy Morawica. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. 
▪ Doświadczamy jak tragedia ukazana przez środki społecznego przekazu uwrażliwia (jak 
mówił św. Jan Paweł 2) wyobraźnię miłosierdzia. Porusza serca, a przez to także otwiera 
portfele wiernych. Chciałbym podziękować za tak liczne ofiary złożone w ubiegłą niedzielę 
do puszki przed kościołem na pomoc ofiarom tragedii wybuchu w Libanie. Na podane przez 
Episkopat Polski konto wpłaciłem złożone 2050 zł. 
▪ Dziękuję osobom z Kowali, które przybyły do sprzątania kościoła: Justyna i Paweł Druzga, 
Edyta i Oktawia Sylwar, Magdalena Sylwar, Oliwia Ślusarczyk, Izabela Sieczkowska, Ola 
Bedla. Na przyszły tydzień proszę kolejne rodziny. 

Czy wiesz, że… 
W kaplicy papieskiej w Castel Gandolfo znajduje się fresk przedstawiający wydarzenia Cudu 
nad Wisłą – bitwę pod Ossowem która miała miejsce 14 sierpnia 1920 r. Fresk został 
wykonany w 1933 r. na prośbę papieża Piusa XI. Papież Pius XI czyli abp Achille Ratii w 
1920 roku był nuncjuszem w Warszawie. Kiedy armia czerwona szła na Polskę i Warszawę 
tylko dwóch dyplomatów pozostało w Warszawie nie bojąc się natarcia bolszewików był to 
właśnie nuncjusz Watykański abp. Ratti późniejszy papież oraz Ambasador Turcji. Pozostali 
dyplomaci uciekli z Polski do swoich krajów. W uznaniu za swoją postawę Naczelnik II RP 
Józef Piłsudski 02.02.1922 r. odznaczył wtedy już kardynała Ratti Orderem Orła Białego,  
a 4 dni później na konklawe był już wybrany papieżem. 

Boży człowiek… - Rebeka, żona Izaaka (30 sierpnia) 
Rebeka pojawia się w 24. rozdziale Księgi Rodzaju jako córka 
Betuela z Aram-Naharaim (Charan nad górnym Eufratem),  
a siostra Labana (Rdz 22, 20-24). Eliezer, wierny sługa  
i zarządca dóbr Abrahama, spotkał ją u studni i uznał za 
odpowiednią dla Izaaka, któremu na życzenie sędziwego ojca 
miał sprowadzić żonę. Dopiero po dziesięciu latach Rebeka 
urodziła Izaakowi braci-bliźniaków: Ezawa i Jakuba (Rdz 25, 
19-28). Tego ostatniego darzyła szczególną miłością, dlatego 
też gdy na wpół ślepy Izaak pragnął powierzyć synom 
dziedzictwo, podstępnie podsunęła Jakuba na odebranie 
pełnego ojcowskiego błogosławieństwa (Rdz 25, 29-34; 27, 1-
40). Musiała dlatego rozstać się z ukochanym synem, którego 
wysłała do kraju lat dziecinnych, aby tam poszukał sobie żony 

(Rdz 27, 41 - 28, 5). Pochowano ją na polu Makpela w pobliżu Mamre, w miejscu, które 
Abraham nabył od Chetyty Efrona (Rdz 49, 31). Do tradycji biblijnej przeszła jako niewiasta 
skromna i powściągliwa, pełna powabu i uprzejmości.  

A w parafii… 
W stulecie Bitwy Warszawskiej, nazywanej Cudem nad Wisłą, odbyła się w centrum Brzezin 
patriotyczna uroczystość. Odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą mieszkańcom parafii, 
którzy w różnych okresach, na różnych frontach, walczyli o niepodległość Ojczyzny. Po 
Mszy św. odprawionej 16 sierpnia w naszym kościele w intencji Ojczyzny i tych, którzy po-
święcili dla niej swoje życie i zdrowie, zgromadzeni udali się pod obelisk ustawiony na zrewi-
talizowanym placu przy fontannie obok świetlicy. Po odegraniu hymnu państwowego nastą-
piło odsłonięcie tablicy, którego dokonali: burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras, 
przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego Jacek Kuzia, sołtys sołectwa Brzeziny Ryszard 
Znój oraz dyrektor Kopalni Lafarge Radkowice Przemysław Podsiedlik. Po krótkiej modlitwie 
tablicę poświęcił proboszcz, ks. Józef Knap.                                                   /brzeziny.org.pl/ 

Zamyśl się… 
„Bądźmy święci a 
więcej zrobimy dla 
świata niż najsław-
niejsi wodzowie”     

/Święta Urszula  
Ledóchowska/   

Uśmiech 

Podczas rozmowy z papieżem Janem XXIII pewien pobożny kapłan 
wyraził swój smutek z powodu zmniejszającej się liczby powołań ka-
płańskich. Ojciec święty pocieszył go: 
- Nie trać odwagi, sytuacja nie jest taka dramatyczna. To prawda, że 
jest niewiele powołań kapłańskich, ale za to obfitują powołania bisku-
pie! 

Coś dla ducha… 
„Poszukujący ateista” 

„Starszy człowiek, który był ateistą, udał się do pewnego znanego księdza. Miał nadzieje, że 
w ten sposób rozwiąże problemy swojej wiary. Nie był w stanie uwierzyć, że Jezus z Naza-
retu naprawdę zmartwychwstał. Szukał dowodów, które pozwoliłyby mu uwierzyć w zmar-
twychwstanie... Kiedy dotarł do domu parafialnego, w którym mieszkał ksiądz, znajdował się 
już u niego jakiś gość. Ksiądz dostrzegłszy przez uchylone drzwi czekającego starca, wy-
szedł z kancelarii i z uśmiechem podał mu krzesło. Pożegnawszy się z przebywającym  
u niego gościem, zaprosił starca do siebie. Wysłuchał uważnie jego wątpliwości, a potem 
przez długi czas rozmawiali. Po burzliwej dyskusji, ateista stał się wierzącym. Powrócił do 
przyjmowania sakramentów, wypełniania Słowa Bożego i uwierzył w Matkę Bożą. Szczęśli-
wy i trochę zdziwiony kapłan, zapytał go kiedyś: - Niech mi pan powie, co w tej długiej roz-
mowie stało się dowodem, przekonującym pana, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał, że 
Bóg rzeczywiście istnieje? - Sposób w jaki podał mi ksiądz krzesło, abym nie zmęczył się 
oczekiwaniem - odpowiedział starzec.”                                                           /Autor nieznany/  

 


