
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 31.08 Dzień Powszedni 
1800 + Krystynę Woś, Edwarda, Andrzeja Machulskich i zm. z r. 
1830 + Stanisławę Korban zam. Pobocha 

Wtorek 01.09 Bł. Bronisławy - RELIKWIE  
1800 1) + Stanisława ( r. śm.), Stefanię Zychowicz, Zdzisława Wojta
kiego i zm. z r. Zychowiczów 
        2) + Stanisławę Dziewięcką od rodziny z Bilczy  
1830 + Fryderyka Woźniczko - dyr. i pracownicy SP Chomentów 
Środa 02.09 Dzień Powszedni   
1800 1) + Józefa Zaleśnego - od żony 
        2) + Tadeusza Kwaśniewskiego - od uczestników pogrzebu 
1830+ Fryderyka Woźniczko - od r. Woźniczko i Łabęckich 
Czwartek 03.09 Św. Grzegorza Wielkiego (wsp.)   
18001) + Stanisława Kamińskiego zam. pracownicy i rodzice Akademii Przedszkolaka 
w Brzezinach 
       2) + Marka Stańko- od pracowników Lewiatana 
1830 + Andrzeja Machulskiego - zam. sołtys Brzezin 

Piątek 04.09 Bł. Męczenniczek z Nowogródka - RELIKWIE

18001) + Franciszka, Władysława Piotrowskiego, Katarzynę, Bronisława Klimczak
       2) + Andrzeja Machulskiego - zam. siostra Jadwiga z r. 
19001) + Stanisława Kamińskiego - od Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola
       2) + Marka Stańko - od uczestników pogrzebu 

Sobota 05.09 Św. Matki Teresy z Kalkuty - RELIKWIE 
1400 I Komunia Święta 
1800 + Helenę Machulską - od sąsiadów Jędrochów 
1900 + Józefa Mazura, Stanisława, Janinę, Mariana, Błażeja Krajewskich
Niedziela 06.09 XXIII Niedziela Zwykła 
800 + Stefana, Stefanię Korban, Stanisława Stachurę - z int. Korbanów
1000+ Rafała Taracha zam. nauczyciele, pracownicy SP w Brzezinach
ni, uczniowie klasy III z rodzicami  
1200 za Parafię 
1600 Bogdana, Aleksandra i Helenę Kozakowskich zam. córka i 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 

 

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

Extra… 
× 31.08.1995 – zlikwidowano ostatnie linie trolejbusowe w Warszawie.
× 01.09.1636 – utworzono diecezję smoleńską  
× 02.09.1906 – w Kielcach odsłonięto pomnik Stanisława Staszica 
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XXII Niedziela Zwykła
30 sierpnia 2020 r. Nr 4

znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej 
duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?Albowiem Syn Czł
wieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu w
dług jego postępowania». 

Kazanie espresso… 
„Plemię żmijowe” – mówił Jezus do faryzeuszów i uczonych w Piśmie. „Zejdź Mi z oczu, 
szatanie!” – powiedział do świętego Piotra. Która z tych dwu wypowiedzi jest bardziej dr
styczna, a ośmielę się powiedzieć – bardziej obraźliwa? W mej ocenie obraźliwszym 
śleniem jest nazwanie człowieka szatanem niźli obłudnikiem, czy przedstawicielem „pl
mienia żmijowego”. Mówi się jednak o wrogości dzielącej Jezusa i faryzeuszów oraz o mił
ści łączącej Chrystusa i św. Piotra. A Jezus miłował i Piotra, i faryzeuszów. G
wie, bądź faryzeusze błądzili i byli zaślepieni, trzeba było nimi wstrząsnąć, aby ich zmusić 
do nowego, wolnego od stereotypów spojrzenia. Twardych słów Jezusowych nie tłumacz
my wrogością, lecz potrzeba wyrwania człowieka z jego błędu. 
 

Krzyż – jego ramiona mnie otaczają
 
 
 

zlikwidowano ostatnie linie trolejbusowe w Warszawie. 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Jr 20, 7-9    /    Rz 12, 1-2 
Ewangelia: Mt 16, 21-27 
Jezus zaczął wskazywać swoim 
uczniom na to, że musi udać się do 
Jerozolimy i wiele wycierpieć od 
starszych i arcykapłanów oraz 
uczonych w Piśmie; że będzie zabity 
i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 
A Piotr wziął Go na bok i począł ro-
bić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię 
Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na 
Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł 
do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szata-
nie! Jesteś Mi zawadą, bo nie my-
ślisz po Bożemu, lecz po ludz-
ku».Wtedy Jezus rzekł do swoich 
uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego sie-
bie, niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje. Bo kto chce zacho-
wać swoje życie, straci je; a kto 
straci swe życie z mego powodu, 
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Ogłoszenia parafialne… 
▪ Zgodnie z ustaleniami, dzisiaj po Mszy św. o godz. 10 o
będzie się spotkanie dzieci 1 Komunijnych.
▪ W tym tygodniu obchodzimy wspomnienie:
- we wtorek - bł. Bronisławy, dziewicy. Msza św. z rel
- w czwartek - św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dokt
Kościoła,    
- w piątek - bł. Męczenniczek z Nowogródka. Msza św. z r
likwiami. 
- w sobotę - św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy, z
Msza św. z relikwiami. 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sob
ta miesiąca. Spowiedź godzinę przed Mszą św.
▪ Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. 
o godz. 8 spotkanie Róż Różańcowych.

▪ Juro od godz. 17 spowiedź dzieci na zakończenie wakacji i rozpocz
▪ We wtorek od godz. 16.45 spotkanie dzieci I Komunijnych. 
▪ W czwartek od godz. 17 spowiedź dzieci I Komunijnych, ich r
i chrzestnych. 
▪ W czwartek od godz. 19 sprzątanie kościoła. 
▪ W sobotę o godz. 14 00 Komunia św. 
▪ W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 10 zapraszamy na spo
fontannie osoby planujące wyjazd na pielgrzymkę do Włoch. 
▪ Spotkanie rodziców i kandydatów do bierzmowania planowane jest za tydzień w poni
działek 7 września o godz. 19. Prosimy, żeby kandydaci przynieśli ze sobą indeksy i k
nieczne do bierzmowania dokumenty 
▪ W związku z tym, że tym roku rozpoczęcie roku szkolnego rozpocz
nych klas w różnych godzinach, a w następną niedzielę dzieci komunijne będą przeżywać 
biały tydzień, zapraszamy uczniów na Msza św. o godz. 18 na rozpoczęcie roku szkolnego 
w triduum do św. Stanisława Kostki, patrona Polski, dzieci i młodzieży. I tak:
- w 1 dniu - w środę          16 września kl. 8, 7 i 6,  
- w 2 dniu - w czwartek     17 września kl. 5, 4 i 3 i  
- w 3 dniu - w piątek      18 września w samo święto św. Stanisława Kos
wszystkie dzieci i młodzież, a najmłodsze dzieci prosimy, żeby przyszły z przyborami szko
nymi na poświęcenie tornistrów. 
▪ Zapowiedzi: 
- Wijas Bartłomiej z  Parafii Najśw. Serca Jezusowego w Wiernej Rzece i Cerazy Paulina 
z naszej Parafii. 
- Barucha Patryk z Parafii św. Stanisława B. M. w Bodzentynie i Lis Ale
rafii. 
Zapowiedzi 1. Jeśli ktoś zna jakieś przeszkody mogące zaistnieć między tymi osobami 
obowiązany jest powiadomić duszpasterzy. 
▪  Od ks. proboszcza i kustosza Sanktuarium M. B. Loretańskiej w  Piotrkowicach otrzym
śmy plakat i zaproszenie do udziału w Uroczystościach. Można zapisywać się na 7 Pieszą 
Pielgrzymkę „Na urodziny Matki Bożej” z Brzezin do Piotrkowic. Wyruszymy
8 września o godz. 5.30 spod kościoła w Brzezinach. 
▪ Ks. dyrektor Caritas przysłał podziękowanie za złożone ofiary na p
niku wybuchu w Libanie. Przypomnę zostało złożone 2050 zł.  
▪ Dziękuję osobom z Kowali, które przybyły do sprzątania kościoła: F
Natalia i Maja, Wotlińska Zenona, Śmiglarska Agnieszka, Więcek Lucyna i Marlena, Ni
śpielak Monika, Wojcieszyński Marcin, Ewa, Klaudia i Mikołaj. Na prz
będzie posprzątany przez "komunistów". 
▪ Dziękuję za wywiezienie odpadów organicznych z cmentarza. 
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Boży człowiek… - bł. Józef Kut(18 
Rozalia była pustelnicą, żyła w grocie na Sycylii. Do 
dziś jest czczona w świątyni wyb
scu
wieści urodziła się na za
gamo ok. 1130 roku, jako córka ksi
służącego kr
urodz
aby nazwała ją Rozalia, będzie bowiem na
szym kwiatem rodu i wyspy. Miał to być ró
proroczy symbol: jej życia pokutnego (ko
i niewi
do ma
ską górę i tam zamieszkała jako p
dząc życie pełne pokuty i wyrz
wyryła napis: "Ja, Rozalia, córka Siniba
nowiłam żyć
Jezusa Chrystusa". 
twieniom, żyjąc w śc
pewnym czasie zmieniła miejsce pobytu, prz
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Nieprz
do, pra
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jak przez kilkanaście lat przebywała w grocie, kr
bieniu skalnym. W roku 1624 przypadkowo odkr
kult. Podanie głosi, że podczas znalezienia relikwii miała ustać zaraza, która wówczas nęk
ła miasto Palermo i całą okolicę. Dlatego odtąd św. Rozalia jest wz
chroniąca od zarazy. Jej imię wpisał do Martyrologium Rzymskiego

VIII w 1630 r. W ikonografii św. Rozalia przedstawiana jest z postacią, która p
jej imię. Atrybutem Świętej są: czaszka, grota, w której mieszkała, wieniec z róż.
Cudowna Pustelnico, święta Rozalio, której aniołowie towarzyszyli tak za ż
jak i przy śmierci, ratuj ludzi chorych, skoro taki char
sa Chrystusa, naszego Pana, który z Bogiem Ojcem żyje   i króluje w jedn
tego, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Zamyśl się… 
„Wielu, chociaż opłakiwało grzechy, zapo-
mniało o celu, w jakim łzy zostały im dane, 
i tak w szaleństwie zagubili się.”  
                                     /Ewagriusz z Pontu/ 

Coś dla ducha… 
„Dawać więcej

Znajomy z przypowieści Pana Jezusa powinien dać sto beczek, a dał tylko pięćdziesiąt; miał 
dać sto beczek, a dał tylko pięćdziesiąt; miał dać sto worków, a dał tylko osiemdziesiąt. 
Chyba z matematyki dostałby dwóję – nie umiał liczyć, wciąż d
daje więcej i nigdy się nie myli? Mamusia Jurka była zmęczona. Zepsuła się winda i musiała 
iść aż na czwarte piętro z cielęciną w siatce. Kiedy przyszła do domu, poprosiła: 
podaj mi pantofle. On podał jej tylko jeden panto
bolały go nogi, lewa i prawa, mamusia podała mu cztery pantofle, dwie pary. Kiedy ktoś k
cha – zawsze daje więcej, a jak nie kocha –

 

 września) 
Rozalia była pustelnicą, żyła w grocie na Sycylii. Do 
dziś jest czczona w świątyni wybudowanej na miej-
scu jej życia, modlitwy i śmierci. Według starej opo-
wieści urodziła się na zamku Olivella w pobliżu Ber-
gamo ok. 1130 roku, jako córka księcia Sinibalda, 
służącego królowi Normanów Rogerowi II. Przed jej 
urodzeniem matka otrzymała we śnie polecenie, 
aby nazwała ją Rozalia, będzie bowiem najpiękniej-
szym kwiatem rodu i wyspy. Miał to być również 
proroczy symbol: jej życia pokutnego (kolce róży)  
i niewinności (biel lilii). Kiedy rodzice przynaglali ją 
do małżeństwa, uciekła z pałacu do groty na pobli-
ską górę i tam zamieszkała jako pustelnica, prowa-
dząc życie pełne pokuty i wyrzeczeń. Na ścianach 
wyryła napis: "Ja, Rozalia, córka Sinibalda, posta-
nowiłam żyć w tej grocie dla miłości mego Pana, 
Jezusa Chrystusa". Poddawała się licznym umar-
twieniom, żyjąc w ścisłej łączności z Bogiem. Po 
pewnym czasie zmieniła miejsce pobytu, przeno-
sząc się w okolice Monte Pellegrino pod Palermo. 
Nieprzyzwyczajona do surowego życia, zmarła mło-
do, prawdopodobnie w 1165 lub 1170 r. Podobno 
po śmierci ukazała się i opowiedziała ludziom o tym, 

ście lat przebywała w grocie, kryjąc się przed światem w maleńkim zagłę-
kowo odkryto relikwie św. Rozalii. Odtąd zaczął się jej 

nia relikwii miała ustać zaraza, która wówczas nęka-
lermo i całą okolicę. Dlatego odtąd św. Rozalia jest wzywana jako patronka 

Martyrologium Rzymskiego surowy papież Urban 
grafii św. Rozalia przedstawiana jest z postacią, która pisze na ścianie 

ka, grota, w której mieszkała, wieniec z róż. Modlitwa. 

której aniołowie towarzyszyli tak za życia w pustelni, 
jak i przy śmierci, ratuj ludzi chorych, skoro taki charyzmat od Boga otrzymałaś. Przez Jezu-

szego Pana, który z Bogiem Ojcem żyje   i króluje w jedności Ducha Świę-
 

/Ewagriusz z Pontu/  

Uśmiech 
- Będzie pan żył 80 lat - mówi lekarz do pacjen-
ta. 
- Ależ panie doktorze - ja mam 80 lat! 
- A nie mówiłem? 

Dawać więcej” 

Znajomy z przypowieści Pana Jezusa powinien dać sto beczek, a dał tylko pięćdziesiąt; miał 
dać sto beczek, a dał tylko pięćdziesiąt; miał dać sto worków, a dał tylko osiemdziesiąt. 

nie umiał liczyć, wciąż dawał za mało. Kto zawsze 
je więcej i nigdy się nie myli? Mamusia Jurka była zmęczona. Zepsuła się winda i musiała 

iść aż na czwarte piętro z cielęciną w siatce. Kiedy przyszła do domu, poprosiła: - Jurku, 
podaj mi pantofle. On podał jej tylko jeden pantofel. Kiedy sam za dużo biegał, zmęczył się, 
bolały go nogi, lewa i prawa, mamusia podała mu cztery pantofle, dwie pary. Kiedy ktoś ko-

– to zawsze mniej.                   /ks. J. Twardowski/ 


