
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 07.09 św. Melchiora Grodzieckiego (wsp.) 
18001) + Stanisławę Dziewięcką - od syna Michała z rodziną  
       2) + Tadeusza (r.  śm.) i Mieczysława Kowalskiego  
1830 W 2 r. ślubu Damiana i Moniki Malickich - o zdrowie i Boże bł. 
Wtorek 08.09 Święto Narodzenia NMP  
1800 1) + Wiesława Januszka oraz swatów Pawła Jędrzejewskiego, Mieczysława Porzucka
zam. Danuta Januszek        2) + Stanisława Kamińskiego - z int.  siostry z mężem 
18301) + Annę, Antoniego, Henryka, Danutę Wierzbickich, Edwarda, Władysława, Reginę 
Kasperków, Andrzeja Czarneckiego, Lucjana Frankowicza - z int. r
2) + Andrzeja Machulskiego zam. brat Zdzisław z dziećmi 
Środa 09.09 bł. Anieli Salawy (wsp.) - RELIKWIE   
1800 1) + Stanisława, Stanisławę Kaczor, Rafała, Krzysztofa Tarach
sandry Głuszek i Karola Kochel - o Boże bł. 3) + Stanisława Kamińskiego
+ Bogusławę (1 r. śm), Andrzeja, Stanisława Znojów. 5) + Ryszarda Zegadło
wych i zmarłych członków Koła Różańcowego Św. Ojca Pio. 7) +
zm. z rodziny Węgrzynów i Hajduków. 8) O zdrowie, Boże bł. i 
Anny i Mariusza w 10 r.  ślubu oraz dla ich dzieci. 9) + Celinę Kowalską od szwagierki z r. 
10) + Stanisławę Dziewięcką od chrześniaka Sławomira. 11) + Stanisławę, Adama 
Zaleśna. 12) + Jolantę Król (35 r. śm.). 13) + Helenę Machulską - 
bu. 14) + Marię Władyszewską - od kolegów i koleżanek z klasy. 1
na - od chóru Przyjaciół Ziemi Morawickiej. 16) W 50 r.  ślubu Teresy i Stanisława Bernat
17) W 30 r. ślubu Zbigniewa i Teresy Kowalskich - o zdrowie i Boże bł.
ków. 18) + Józefę Misior (r. śm). 19) w 70 r. urodzin Bogdana Brody z int. żony,
Piotra, Antoninę, Stanisłąwa i Franciszkę Pobocha. 21) w 40 r. ślubu Janiny i Czesława 
Machulskich zam. dzieci. 22) + Genowefę Dereń (20 r. śm). 23) + Tadeusza, Mieczysława 
Kowalskich, Wandę, Stanisława Kaczorów, dziadków Malców, rodzinę Cielątków.
Czwartek 10.09 Dzień Powszedni   
1800 1) + Romana Kruka, Katarzynę, Adama, Edwarda Kruków, Marię Więcek i zm.  z r
dziny Budzików             2) + Helenę Bedla - od wnuczki Mileny z Kamilem
1830  + Reginę Stachurę - od brata Stanisława z r. 
Piątek 11.09 Dzień Powszedni 
18001) + Mariannę, Jana, Stefana Domagałów, Mariannę, Władysława Frankowiczów 
       2) + Janinę Kołek od KGW z Brzezin 
18301) + Władysława Korbana, Waldemara Bieleckiego i Leszka Wosia 
        2) + Stanisława Kamińskiego - od sołtysa Brzezin  
Sobota 12.09 Najświętszego Imienia Maryi 
18001) + Genowefę (r. śm.),Stanisława i zm. z r. Burasów, Rozparów 
       2) + Jana i Sabinę Pietruszę zam. rodzina 
1830 + W 35r. ślubu Teresy i Ryszarda Dyragów 
Niedziela 13.09 XXIV Niedziela Zwykła 
800 + Stefanię (r.  śm.), Władysława, Jana, Bernarda Frankowiczów 
1000 + Czesława (2 r. śm.), Helenę, Stanisława, Henryka Wiejasów 
1200 o Boże bł. z racji chrztu: Filip Czopur  
1600za Parafię 
2000 + Mariana Piotrowskiego, Ryszarda Barana  
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wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem pośród nich». 

Kazanie espresso… 
Piękne to słowa: „Miłość nie wyrządza zła bliźniemu!”, ale łatwo je błędnie zinterpretować. 
Wszakże „nie wyrządzać zła” to nie czynić tego, co przyjemne, co miłe. Niekiedy zło może 
przyjąć pozór przyjemności, być nią realnie (choć będzie ona niegodziwa). Dlatego uzasa
nieniem mojego złego czynu  nie może być stwierdzenie: „uczyniłem mu to, bo sam o to 
prosił, tego pragnął”. „Miłość nie wyrządza zła” 
Zawsze jestem zobowiązany rozważyć, czy skutkiem mego czynu będzie obiektywne dobro 
drugiej osoby. Jeśli tak – ów czyn będzie owocem prawdziwej miłości. To obiektywne dobro 
może być przyjemne, miłe, ale nie musi. Miłość potrafi wymagać nawet rzeczy trudnych. 
Stąd zadowolenie, a nawet prośba bliźniego nie może być usprawiedliwieniem złego 
Tak mój bliźni, jak i ja mamy zawsze dążyć do dobra, choćby trudnego i wymagającego. 

 

Bądźmy wytrwali w modlitwie
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Ez 33, 7-9   
                   Rz 13, 8-10 
Ewangelia: Mt 18, 15-20 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy 
przeciw tobie, idź i upomnij go  
w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, 
pozyskasz swego brata. Jeśli zaś 
nie usłucha, weź z sobą jeszcze 
jednego albo dwóch, żeby na sło-
wie dwóch albo trzech świadków 
oparła się cała sprawa. Jeśli i tych 
nie usłucha, donieś Kościołowi.  
A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, 
niech ci będzie jak poganin  
i celnik. Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystko, cokolwiek zwią-
żecie na ziemi, będzie związane  
w niebie, a co rozwiążecie na 
ziemi, będzie rozwiązane w nie-
bie. Dalej, zaprawdę, powiadam 
wam: Jeśli dwóch z was na ziemi 
zgodnie o coś prosić będzie, to 

wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani 

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu!”, ale łatwo je błędnie zinterpretować. 
Wszakże „nie wyrządzać zła” to nie czynić tego, co przyjemne, co miłe. Niekiedy zło może 
przyjąć pozór przyjemności, być nią realnie (choć będzie ona niegodziwa). Dlatego uzasad-

em mojego złego czynu  nie może być stwierdzenie: „uczyniłem mu to, bo sam o to 
prosił, tego pragnął”. „Miłość nie wyrządza zła” – nie zaś „miłość czyni to, co przyjemne”. 
Zawsze jestem zobowiązany rozważyć, czy skutkiem mego czynu będzie obiektywne dobro 

ów czyn będzie owocem prawdziwej miłości. To obiektywne dobro 
może być przyjemne, miłe, ale nie musi. Miłość potrafi wymagać nawet rzeczy trudnych. 
Stąd zadowolenie, a nawet prośba bliźniego nie może być usprawiedliwieniem złego czynu. 
Tak mój bliźni, jak i ja mamy zawsze dążyć do dobra, choćby trudnego i wymagającego.  

/o. J. Bocian/ 

Bądźmy wytrwali w modlitwie 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 8 00 spotkanie Róż Różańco-
wych. Intencja na miesiąc wrzesień: "Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, 
ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem." 
▪ Po Mszy św. o godz. 10 00 zapraszamy na spotkanie obok Świetlicy przy fontannie osoby 
planujące wyjazd na pielgrzymkę do Włoch. 
▪ W tym tygodniu obchodzimy we wtorek Święto Narodzenia N.M.P., w środę bł. Anieli Sa-
lawy – msza św. z relikwiami. 
▪ Można jeszcze dokonać zapisu na udział w 7. Pieszej Pielgrzymce „Na urodziny Matki Bo-
żej” z Brzezin do Piotrkowic. Wyjście we wtorek - 8 września o godz. 5.30 spod kościoła  
w Brzezinach. Suma odpustowa o godz. 11.30. Zgłoszenia w zakrystii. 
▪ W tym tygodniu dzieci komunijne przeżywają Biały Tydzień. Zapraszamy ich w strojach 
komunijnych na Mszę św. o godz. 18:  
- w poniedziałek - składają ofiary na misje. 
- we wtorek - dzieci odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Proszę przynieść świece. 
- w środę  
- otrzymują obrazki komunijne. 
- w czwartek - modlą się o święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. 
- w piątek - otrzymują książeczki pierwszych piątków miesiąca. 
- w sobotę - przeżywają rodzinną Komunię św. 
▪ Spotkanie rodziców i kandydatów do bierzmowania planowane jest za tydzień w ponie-
działek 7 września o godz. 19 00. Prosimy, żeby kandydaci przynieśli ze sobą indeksy i ko-
nieczne do bierzmowania dokumenty. 
▪ W środę o godz. 18 00 - Msza św. i Nabożeństwo do N. B. Nieustającej Pomocy. 
▪ W sobotę o godz. 19 00 - przygotowanie przed chrztem. 
▪ Za tydzień, w niedzielę o godz. 20.00 Nabożeństwo Fatimskie. Proszę przynieść świece, 
lub znicze. 
▪ 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 Aleksandra z naszej Pa-
rafii.  
Zapowiedzi 2. Jeśli ktoś zna jakieś przeszkody mogące zaistnieć między tymi osobami 
obowiązany jest powiadomić duszpasterzy. 
▪  Z woli Ojca Świętego Franciszka zbiórka na Ziemię Świętą w roku 2020 z powodu pan-
demii koronawirusa została przeniesiona z Wielkiego Piątku na niedzielę. W naszej Parafii 
na wyznaczony cel zostanie przeznaczona taca z niedzieli 20 września. 
▪ Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego od 27 do 
29 sierpnia na Jasnej Górze biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstów niektó-
rych modlitw. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby formuły modlitewne, które stosujemy na 
co dzień, brzmiały jednakowo. Teraz będziemy mieć wzorzec, do którego będzie można się 
odwołać. Poczytajmy w Internecie, albo w prasie katolickiej. Podam tylko kilka zmian: 
-w modlitwie "Ojcze nasz", mimo włoskiej korekty, w Polsce modlimy się bez zmian: ... "i nie 
wódź nas na pokuszenie", a "ale nas zbaw ode złego" wyraz "złego" piszemy z małej litery. 
-w Pozdrowieniu Anielskim poprawna formuła to "Zdrowaś Maryjo" (a nie Mario); błogosła-
wionaś Ty między niewiastami (a nie np. "błogosławiona jesteś"), 
-w modlitwie: "O Krwi i Wodo" potwierdzono jako obowiązującą formułę "Pktóraś wypłynę-
łaP" (nie "wytrysnęła"), 
-w Litanii Loretańskiej zostały dodane 3 nowe wezwania: obok znanej już „Matko miłosier-
dzia”, także „Matko nadziei”, oraz „Pocieszycielko migrantów”. 
▪ Za tydzień - druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 
▪ Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia Uroczystości 1 Komunii 
św. Na przyszłą niedzielę zapraszam do posprzątania kościoła kolejne rodziny z Kowali. 
 
 

▪ Na koniec ogłoszeń mam prośbę. Proszę, aby po wyjściu z kościoła spojrzeć na krzyż na 
wierzy kościoła od strony południowej albo północnej. Zobaczymy jak jest pochylony z za-
chodu na wschód, tj. od Radkowic w kierunku Bilczy. Pochylenie to coraz bardziej się po-
głębia. Trzeba niezwłocznie wyprostować osadzenie krzyża, bo im bardziej następuje po-
chylenie, tym bardziej zwiększa się ciążenie, co może doprowadzić do zawalenia sie krzyża 
i wyrządzenia dużych strat materialnych, a nawet niebezpieczeństwa dla przebywających w 
pobliżu ludzi. Myślę, że jest to na tyle pilne, iż trzeba się tym zająć, nawet gdyby trzeba było 
przerwać prace przy nowej plebanii. Poczyniłem już wstępne ustalenia z firmą, która obec-
nie pokrywa blachą kościół w Morawicy. Przy oględzinach podano dwa warianty; - albo pra-
ce będą wykonane przy pomocy zwyżki; - albo będzie konieczność budowania rusztowania 
na wysokości okien wierzy kościoła. Te prace wysokościowe są trudne i niebezpieczne  
i mogą okazać się kosztowne, bo niewiele jest firm, które chcą się tego podjąć i nie wiado-
mo jaka jest przyczyna, że krzyż się przewraca. 

Boży człowiek… - bł. Józef Kut(18 września) 
Alan urodził się w Bretanii (we Francji) w 1428 roku. Jako młodzieniec wstąpił do 
dominikanów w Dinan (Saint Malo). Odegrał pewną rolę w reformie swojego zakonu. 
Najwięcej jednak wsławił się rozpowszechnianiem różańca. Jemu to właśnie różaniec 
zawdzięcza swój wygląd: Alan zaproponował podział na 15 dziesiątek, które razem tworzą 
150 pozdrowień anielskich i 15 tajemnic do rozważania. Tak ułożony różaniec zakonnik 
nazwał Psałterzem Maryi. Był żarliwym propagatorem tej modlitwy.  

Czy wiesz, że… 
Nowym nuncjuszem w Ghanie (jest to kościelny odpowiednik Ambasadora) został abp Hen-
ryk Jagodziński który pochodzi z Małogoszczy studiował w Kieleckim seminarium. Papież 
Franciszek odbył osobiste spotkanie z arcybiskupem przed jego wyjazdem do Ghany które 
abp Henryk tak skomentował:  „Było to bardzo wzruszające spotkanie. Szczerze powie-
dziawszy nigdy wcześniej nie miałem okazji tak długo rozmawiać z Ojcem Świętym. Był 
bardzo serdeczny. Rozmawialiśmy o sprawach Kościoła, o mojej nowej misji, o Kościele  
w Ghanie i o ważności dialogu i braterstwa we współczesnym świecie. Ojciec Święty przy-
pomniał, że widział zdjęcia z moich święceń biskupich w katedrze w Kielcach. Przekazałem 
mu pozdrowienia od naszego biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego wraz z całym Kościo-
łem kieleckim. (P) 

Zamyśl się… 
„Skoro Mojżesz, kiedy chciał podejść do krzewu gorejącego na 
ziemi, był powstrzymywany, aż zdjął sandały z nóg, to dlaczego 
ty, pragnąc ujrzeć Tego, który przewyższa wszelką myśl  
i wszystkie zmysły, i chcąc stać się jego rozmówcą, nie miałbyś 
wyzbyć się wszelkich namiętnych myśli?”   /Ewagriusz z Pontu/ 

Uśmiech 
Co to jest "wymiana po-
glądów"? To wtedy, gdy 
idziesz do szefa z wła-
snym zdaniem, a wycho-
dzisz z jego. 

Coś dla ducha… 
„O umarłych, którzy się chwalą” 

Może umarli w niebie chwalą się, na co kto umarł: - Ja umarłem na grypę. – A ja na katar. – 
A ja nie wiem na co, bo zwykle umiera się nie na to, na co się choruje. – Mnie serce prze-
stało bić. – A mnie kopnął koń. – Ja wyleciałem przez okno. – Połknąłem igłę. – Zakrztusi-
łem się ogórkiem. – Umarłem, bo nie miałem lekarstwa. – A ja umarłem, bo miałem za dużo 
lekarstw. – Pomyliłem się i zatrułem grzybami. – A ja dlatego, że bawiłem się zapałkami  
i dom się spalił. – A ja nawet nie zauważyłem, kiedy umarłem. Wszyscy jednak milkną, kiedy 
wchodzi Ojciec Maksymilian Kolbe, wydelegowany w czasie wojny przez Anioła Stróża do 
piekła. Ojciec Kolbe, który nawet po ciemku nie stracił jasnej twarzy, mówi: - A ja umarłem, 
bo nie pamiętałem o sobie samym, ale o innych.                                       /ks. J. Twardowski/ 

 


