
 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    11115.085.085.085.08 Wniebowzięcie NMP (uroczystość) Wniebowzięcie NMP (uroczystość) Wniebowzięcie NMP (uroczystość) Wniebowzięcie NMP (uroczystość)    
800 1) Agnieszkę Duchniak z int. rodziny 
      2) Józefa Plewę, Jana Katarzynę Plewów z int. Plewowej 
1000  1) + Krzysztofa Lewickiego z int. Ani i Łukasza 
         2) + Józefa Piotrowskiego z int. żony z dziećmi 
1200  Msza Święta za parafian 
1600  Józefa, Annę Machnickich, Zofię, Zbigniewa Łachów 
Wtorek  11116.086.086.086.08    Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
 700 + Tomasza Kubickiego z int. firmy Eska z Morawicy    
1800 + Zofię, Stanisława Malickich z int. Krzysztofa Malickiego z rodziną  
Środa  17.0817.0817.0817.08 Św. Jacka Prezbitera (wsp. dowolne) Św. Jacka Prezbitera (wsp. dowolne) Św. Jacka Prezbitera (wsp. dowolne) Św. Jacka Prezbitera (wsp. dowolne)    
700 + Ryszarda Kowalskiego z int. pewnej osoby  
1800 + Bolesława Kowalskiego, Annę, Franciszka Kowalskich z int. Kowalskiej  
Czwartek    11118.088.088.088.08    Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
700 +  Do SPJ i MB z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą na roczek Aleksandra Znoja z int. 
dziadków i rodziców 
1800  + Mariana Wieczorka, Anielę Wieczorek zm. księży którzy pracowali w Brzezinach 
Piątek  11119.089.089.089.08 Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni Dzień Powszedni    
1730 + Kazimierę Misior z int. siostry Natalii  
1800 + Tadeusza Wiejasa z int. Wiejasowej 
Sobota  20.0820.0820.0820.08 Św. Bernarda, opata i doktora kościoła (wsp. obowiązkowe) Św. Bernarda, opata i doktora kościoła (wsp. obowiązkowe) Św. Bernarda, opata i doktora kościoła (wsp. obowiązkowe) Św. Bernarda, opata i doktora kościoła (wsp. obowiązkowe)    
*] + Annę Skorodzień z int. Skorodnia 
*] Do SPJ i MB z prośbą o bł. w życiu w 1-szą r. ślubu Barbary i Marcina z int. rodziców 
1700 ślub Edyta Gierczyk i Sylwester Pietrzyk 
Niedziela  21.0821.0821.0821.08 XXI Niedziela Zwykła XXI Niedziela Zwykła XXI Niedziela Zwykła XXI Niedziela Zwykła    
800 1)+ bp Mieczysława Jaworskiego (10 r.śm.) i ks. Augusta Żołątkowskiego (113 r.śm.) 
      2)+ Piotra Metrykę z int. Metrykowej 
1000  Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 5-tą r. ur. Wiktora Madeja z int. dziad-
ków Chodakowskich 
1200 + Zbigniewa Gawiora zm. z rodziny Rabiejów z int. Gawiorowej 
1600 +  Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 45-tą r. ślubu Stanisławy 
i Zdzisława 
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O Pani 
ufność nasza 
w modlitwy 

Twej obronie  

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 56, 1.6-7  /  Rz 11,13-15.29-32 
Ewangelia: Mt 15, 21-28 
„Po odejściu stamtąd udał się Jezus w grani-
ce Tyru i Sydonu. Wtedy pewna Kananejka, 
wyszedłszy gdzieś z tamtych miejsc, wołała 
mówiąc: ‘Zlituj się nade mną, Panie, Synu 
Dawida! Moja córka jest nieszczęśliwie opę-
tana przez złego ducha’. On jednak nie od-
zywał się do niej żadnym słowem. Wtedy Je-
go uczniowie podszedłszy prosili Go, mówiąc: 
‘Odpraw ją, bo krzyczy za nami’. On ode-
zwawszy się rzekł: ‘Zostałem posłany tylko do 
zabłąkanych owiec Izraela’. Ona jednak po-
deszła, pokłoniła się Mu i powiedziała: ‘Panie, 
pomóż mi’. On odpowiadając rzekł: ‘To nie-
ładnie wziąć chleb przeznaczony dla dzieci  
i rzucić psom’. Ona na to powiedziała: ‘Tak, 
Panie, lecz jednak jedzą psy okruchy spada-
jące ze stołu ich panów’. Wówczas  
w odpowiedzi rzekł Jezus: ‘O kobieto, twoja 
wiara wielka. Niech ci się stanie, jak chcesz’. 
Od tej godziny jej córka była zdrowa.” 

Komentarz… 
Nieraz w ludzkich sporach ktoś powie 
nam: ty bałwanie, ośle, głupcze, baranie, 
na dobre już zaczynasz ze sklerozą! Każ-
dy z nas obraża się wtedy, wścieka, bo 
przecież nie jestem baranem, osłem czy 
sklerotykiem. A gdybyśmy powiedzieli ina-
czej? Tak, jestem takim baranem, osłem. 
Uśmiech, który rozbraja. Przyznanie się 
do prawdy o sobie czasem ratuje sytuację, 
wyraża poczucie własnej niegodności wo-
bec Boga. Człowiek chciałby być kimś nie-
zwykłym, nie psiakiem, ale od razu raso-
wym psem. Nie bójmy się być niczym  
w oczach Pana Boga, szczeniakiem, który 
jest tylko na Jego łasce. Jezus, widząc 
wiarę matki, uzdrowił jej córkę. Dał ten 
cud nie tylko jako nagrodę za wiarę, ale  
i za uśmiech.             /ks. Jan Twardowski/ 

 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 

Ekstra… 
× 14.08 - Dzień Energetyka 



A w parafii… 
▪ W ostatnim czasie do parafii wrócił po renowacji XIX w. feretron z obrazami św. Barbary  
i św. Marii Magdaleny. Konserwacje przeprowadzono z inicjatywy Komitetu Odnowy Kościoła 
Parafialnego w Brzezinach. 
▪ W niedzielę 21 sierpnia o godz. 8.00 rano w kościele w Brzezinach zostanie odprawiona 
msza święta w intencji dwóch kapłanów związanych z naszą parafią: ks. bp Mieczysława Ja-
worskiego (10 r. śm) i ks. Augusta Żołątkowskiego (113 r. śm.)   
▪ Jutro uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, będziemy przeżywać odpust 
parafialny. Z tej okazji młodzież będzie sprzedawała wizerunki (fotodruki na płótnie i wydruki 
na papierze) Matki Bożej z Dzieciątkiem z naszego ołtarza. Niech staną się one piękną pa-
miątką po przeprowadzonych pracach renowacyjnych, a przede wszystkim przyczynią się do 
szerzenia kultu Maryi. Królowo Wszystkich Świętych – módl się za nami! 
▪ Z okazji odpustu ukaże się darmowy dodatek Sanctusa z historią naszej parafii. Będzie go 
można dostać przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy do skorzystania z okazji. 

Wspomnienie ks. bp Mieczysława Jaworskiego 
Urodził się 29 lipca 1930 r. w Morawicy, w wielodzietnej, ubogiej rodzinie Jana i Stanisławy 
ze Stramskich. Sakrament chrztu św. przyjął w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Brzezi-
nach. W 1932 r. rodzina Jaworskich przeniosła się do Włoszczowy Podzamcza, gdzie ojciec 
rozpoczął pracę w majątku Niemojewskich. Tam upłynęły lata dziecinne i okres szkoły pod-
stawowej Mieczysława. Tam przeżywał grozę hitlerowskiej okupacji, w czasie której zginął 
jego brat wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty. W 1945 r. rozpoczął naukę w Gim-
nazjum i Liceum św. Stanisława Kostki w Kielcach, a po utworzeniu Gimnazjum we Włosz-
czowie kontynuował tam naukę i uzyskał maturę. W 1950 r. wstąpił do Wyższego Semina-
rium Duchownego w Kielcach, a 17 czerwca 1956 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Rok 
później został mianowany na prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach,  
a w 1968 na jego wicerektora. W 1978 r. został proboszczem parafii katedralnej w Kielcach, 
a 7 maja 1982 r. biskupem pomocniczym Diecezji Kieleckiej. Sakrę biskupią przyjął 6 czerw-
ca z rąk biskupa ordynariusza Stanisława Szymeckiego. Jego zawołaniem było: „Kochać mi-
łosierdzie”. W grudniu 1984 r. wystąpił wraz z młodzieżą z Włoszczowy w obronie krzyży w 
szkole. Rozpowszechniał kult Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, który doprowadził do korona-
cji obrazu przez Jana Pawła II w 1991 r. Był znany z wrażliwości na ludzką biedę, poczucia 
humoru i z łatwości nawiązywania kontaktu z ludźmi. Radość życia, uśmiech i pogoda ducha 
zjednywały mu słuchaczy, łatwo zdobywał serca i zaufanie. Z bogactwa swojej pamięci czer-
pał tematy do opowiadania ciekawych historii. Jako znawca polskiej literatury wskazywał 
swoim słuchaczom wzory patriotycznych zachowań. Wielką rolę w życiu ks. Jaworskiego 
odegrała Matka, którą opiekował się już jako biskup do końca jej życia. Ksiądz biskup Mie-
czysław Jaworski zmarł 19 sierpnia 2001 roku niedługo Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, 
której był duchowym przewodnikiem. Jego ciało złożono w grobowcu sufraganów na cmenta-
rzu kieleckim. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Zakonnie… 
Brygidki – ich charyzmatem jest ekumenizm, czyli służba dziełu przywrócenia jedności 
wszystkich chrześcijan. W swojej działalności siostry wprowadzają w życie zasady ekumeni-
zmu opracowane na Soborze Watykańskim II. Ofiarując całkowicie swoje życie Bogu, brygid-
ki czynią to w następujących intencjach: przywrócenia jedności podzielonych w wierze grup  
i narodów, aby nastała jedna owczarnia pod przewodnictwem Jezusa Chrystusa; pokonania 
bolesnej bariery podziałów między chrześcijanami; ewangelizacji, której celem jest nawróce-
nie grup i narodów niewierzących lub zdechrystianizowanych; rozwoju kapłaństwa ministe-
rialnego, które najpełniej może służyć dziełu zjednoczenia. Zasadniczym rysem zakonu bry-
gidek jest gościnność o charakterze ekumenicznym. Zakon założyła św. Brygida w 1370 r., 
nowe odgałęzienie zakonu m. Elżbieta Hesselblad w 1911 r. w Rzymie, w Polsce są od 1990 
r. Pełna nazwa: Zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy (O.SS.S).          /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Roch (16 sierpnia) 
Roch urodził się, jako jedyny syn rządcy Montpellier.  
W wieku 19 lat stracił oboje rodziców. Po sprzedaniu 
znacznego majątku rodziców, rozdał wszystko ubogim  
i wyruszył do Rzymu. We włoskim miasteczku Acqu-
apendente zastała go epidemia dżumy. Tam w miejsco-
wym szpitalu opiekował się zarażonymi. W Rzymie spę-
dził 3 lata, gdzie dokonał wielu cudownych uzdrowień. 
W czasie powrotu do Francji zaraził się dżumą w Pia-
cenzie. By nie zarażać innych ukrył się w pobliskim le-
sie. Według podania wytropił go tam pies, który przyno-
sił mu pożywienie. Miał wówczas cudownie wyzdrowieć. 
Udał się w drogę powrotną do Francji, lecz na granicy 
wzięty został za szpiega włoskiego, umarł potem w wię-
zieniu nierozpoznany. Kult św. Rocha rozszedł się szyb-
ko po Europie. Częste epidemie, które dziesiątkowały 
ludność i wyludniały osady ludzkie, sprzyjały rozwojowi 
czci św. Rocha jako patrona od zarazy. Od wieku XV 
należał do Czternastu Wspomożycieli. Św. Roch jest pa-

tronem Montpellier, Parmy, Wenecji; aptekarzy, lekarzy, ogrodników, rolników, szpitali i więź-
niów. Uważany jest także za opiekuna zwierząt domowych. W ikonografii św. Roch przedsta-
wiany jest jako młody pielgrzym lub żebrak w łachmanach, z psem liżącym mu rany albo bie-
gnącym obok. Jego atrybutami są: anioł, anioł i pies trzymający w pysku chleb, pies, torba 
pielgrzyma. Modlitwa: Boże i Panie mój, spraw miłościwie, prosimy pokornie, abyśmy pa-
miątkę świętego Rocha pobożnie obchodząc, za jego modlitwami i zasługami od zabójczej 
zarazy i ciała i duszy uwolnieni zostali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

Zamyśl się… 
„Przypadek to kryptonim Boga, jeże-
li Bóg nie chce się ujawnić.” 

/Anatol France/ 

Uśmiech… 
Pani pyta leniwego Jasia: - Jasiu jakim zwierzęciem 
chciałbyś być? - Wężem. - Dlaczego? - Bo wąż idzie  
i leży. 

Coś dla ducha…  
„Pozwól, im przyjść już dziś” 

„Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpli-
wość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opano-
wanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.” 

(Ga 5, 22-23) 
Mój synu! Drzewo owocowe samo nie może wydawać 
owoców. Nie stanowi o tym i nie walczy, aż owoce osta-
tecznie pojawią się na jego gałęziach. Owoce wtedy poja-
wiają się i dojrzewają, gdy drzewo zapuści głęboko korze-
nie i skieruje swoje gałęzie ku słońcu. W ten sposób du-
chowe owoce twojego życia nie pojawią się jako wynik 
twojej walki i woli. Nie powiesz do siebie pewnego dnia: 
„Dobrze, teraz chcę naprawdę się radować”, by potem 
walczyć, aż w pełni będziesz radosny. Ale jeśli skoncen-
trujesz się na Mnie, wpuszczając korzenie do żywej wody 
Mojej prawdy i wzniesiesz swoje życie do Mojego Syna, 
zaczniesz zauważać naturalnie wyrastające w tobie owoce Ducha. Dlatego nie próbuj samo-
dzielnie wytworzyć duchowych owoców. Zrelaksuj się, weź głęboki łyk Mojej dobroci, uwiel-
biaj Mnie i patrz jak owoce się pojawiają. Źródło Życia > Bóg.                         /Andy Cloninger/ 

 


