
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 29.06 Świętych Apostołów Piotra i Pawła29.06 Świętych Apostołów Piotra i Pawła29.06 Świętych Apostołów Piotra i Pawła29.06 Świętych Apostołów Piotra i Pawła    
800

+ Władysława Młynarczyka, Ludwika, Stefanię Rabiejów z int. żony z dziećmi 
1200

 1) + Piotra Pobochę z int. rodziny 

 2) Do SPJ i MB z prośbą o dobre urodzaje i szczęśliwe zbiory z int. mieszkańców 

Podwola 

1600
 1) + rodzinę Skarbków, Piotra, Michała, Stefana z int. Skarbkowej 

        2) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu w 25 rocz-

nicę ślubu Doroty i Henryka Pietszczyków z int. rodziców 

Wtorek 30303030.0.0.0.06  Dzień powszedni6  Dzień powszedni6  Dzień powszedni6  Dzień powszedni    
700

 + Jana Srokę, + Katarzynę, Franciszka, Mariannę Stachurów, rodzinę Stachurów z int. 

rodziny 

1800 
 Do SPJ i MB w 1-szą rocznicę ślubu Wiolety i Rafała z prośbą o błogosławieństwo  

w życiu dla dzieci i wnuków z int. matki i babci 

Środa 01.0701.0701.0701.07        Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni    
700

 + Annę Daleszak z int. córki z mężem 
1830 

 Do SPJ i MB dziękczynna w 1-szą rocznicę ślubu Justyny i Michała Kozieł z prośbą  

o błogosławieństwo w życiu z int. rodziców 

Czwartek 02.0702.0702.0702.07    Dzień powszedniDzień powszedniDzień powszedniDzień powszedni    
1730

 + Mariana Dyragę z int. uczestników pogrzebu  

1800 
 + Piotra Sochę, + Jana Sochę z int. Sochowej 

Piątek 03.0703.0703.0703.07     Św. Św. Św. Św. Tomasza ApostołaTomasza ApostołaTomasza ApostołaTomasza Apostoła ((((świętoświętoświętoświęto))))    
1800

 1) + Mariana, Piotra, Mariannę Piotrowskich z int. rodziny 

        2) + Annę Daleszak z int. uczestników pogrzebu 

Sobota  04.0704.0704.0704.07        DzieńDzieńDzieńDzień powszedni powszedni powszedni powszedni 
700

  + 17 r. śm. Stanisławę, Henryka, Bogdana Stachurów z int. córki Barbary z rodzicami 

1530
 + r. śm. Stanisławę Sołtys z int. córki z rodziną 

1700
 ślubna Daleszak i Kurtek 

Niedziela 28.06  28.06  28.06  28.06  XIXIXIXIVVVV Niedziela Zwykła Niedziela Zwykła Niedziela Zwykła Niedziela Zwykła 
800

  + Stefana i Mariannę Bugajskich z int. Bugajskiej 

1000
 + r. śm. Genowefę Socha, Stanisława Sochę, Wiktora Kowalskiego z int. rodziny 

1200
 + 1-sza r. śm. Stanisława Gawęckiego z int. żony z dziećmi 

1600
  + Władysława Bedlę, + Józefa, Mariannę, Józefa Domogałów z int. Bedlowej 
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Świętych Piotra i Pawła 

Komentarz… 
 

Słowa Pana Jezusa na dziś, na jutro, 
na pojutrze, na całe życie. Nie chodzi 
w nich o lęk przed bólem fizycznym, 
bo nasze ciało skowyczy, kiedy się 
zadraśnie i pod tym względem czło-
wiek dzieli los ze wszystkimi zwierza-
kami, ptakami, może nawet z pode-
ptanym kwiatem (chociaż mówią, ze 
kwiaty umierają bez bólu). Chodzi tu  
o strach, który jest przeciw wierze. 
Boimy się, że zostaniemy samotni, 
pokrzywdzeni, że nasze poświęcenie 
na nic nikomu się nie zda, że nie da-
my sobie rady. Ludzkie skrupuły, które 
mogą wywołać załamanie, to lęk, że 
grzech jest większy od miłosierdzia 
Bożego, ze do Boga można iść tylko 
bez grzechu. Lęk, że nie damy sobie 
rady, ze zło zwycięży, że Kościół 
przewróci się jak stary zamek z wie-
żami strzelniczymi, pełnymi poturbo-
wanych rycerzy. Boimy się bo nie wie- 

rzymy i wydaje nam się, ze Bóg jest miłością, ale bezradną. Mamy wierzyć w Miłość 
wszechmogącą. Grzechem jest wierzyć i lękać się.                    /ks. Jan Twardowski/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Mdr 1,13-15;2,23-24   /   2Kor 8,7.9.13-15    Ewangelia:    Mk 5,21-24.35b-43 
„Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół 
Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, 
imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, 
przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za 
Nim i zewsząd na Niego napierał. «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczycie-
la?» Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: «Nie bój się, wierz tyl-
ko!». I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. 
Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego za-
wodzenia, wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, 
tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę 
dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziew-
czynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, wstań!" 
Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost 
ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej 
dano jeść.” 
 

 

 

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

Ekstra… 
× 1 lipca – Dzień Psa 

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica,  

nr tel. ks. Proboszcz 041 311 42 59,  ks. Wikariusz 041 311 48 98 
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy  

08 84930004 0070 0205 4104 0001 



 

 

A w parafii… 
▪ W ostatnią niedzielę gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Grzegorza Szlenka, który pracuje 
obecnie na Ukrainie, gdzie praca duszpasterska nie jest łatwa. Świadectwo ks. Grzegorza 
przybliżyło nam tamtejsze realia. Pamiętajmy w naszych modlitwach o kapłanach pracują-
cych na misjach, w sposób szczególny, o tych z naszej diecezji.  
▪ Trwają prace malarskie na ścianie tęczowej naszego kościoła 

Diecezjalne Spotkanie Młodzieży 
Odbyło się ono już po raz siódmy w Wiślicy 13.06.2009, pod hasłem „Krzyż mądrością i  mo-
cą Bożą”. Młodzież z naszej parafii z ks. Rafałem wraz z kilkoma uczestnikami z Bilczy i ks. 
Michałem również uczestniczyła w tym wydarzeniu. Jednak przed spotkaniem w Wiślicy wraz 
z ks. Rafałem odwiedziliśmy Sanktuarium Jezusa Konającego w Pacanowie. Tam przez 
chwilę mogliśmy wysłuchać historii sanktuarium, którą opowiedział nam ks. prałat Lucjan Si-
to. Stąd udaliśmy się do parafii stacyjnej w Strożyskach, gdzie każdy z nas otrzymał identyfi-
kator, krzyżyk, śpiewnik i chustę. Mogliśmy posłuchać katechezy ks. Krzysztofa Dziurzyń-
skiego. W końcu dotarliśmy do Wiślicy i prastarej kolegiaty, a następnie na błonia, gdzie od-
bywała się nasza wspólna modlitwa. Kulminacyjnym punktem spotkania była adoracja Krzyża 
Światowych Dni Młodzieży (Jednym z kustoszy tego Krzyża był nasz kolega Damian Zega-
dło), a także ikony Matki Bożej. Po uroczystej mszy św., pod przewodnictwem Pasterza die-
cezji odbył się koncert Siewców Lednicy, którzy, jak powiedział ks. bp. Marian Florczyk, „za-
siali ziarno w nas”. Oby gleba, na którą padło nie była skałą, lecz żyzną ziemią, która przy-
niesie obfity plon. A my już dziś zapraszamy do Wiślicy w przyszłym roku.                      /ez/ 

Odszedł Kapłan 
19.06.2009 w wieku 78 lat i w 52 roku kapłaństwa 
zmarł Ksiądz Kanonik Wacław Smolarczyk, który 
był proboszczem parafii Brzeziny w latach 1981-
1992. Ostatnie lata swego życia spędził w Domu 
Księży Emerytów w Kielcach. Na jego pogrzeb  
w Grzymałowie, 23 czerwca pojechali przedstawi-
ciele naszej parafii, wraz z ks. Proboszczem i ks. Wikariuszem. Obecne były również repre-
zentacje Straży Pożarnych z Brzezin, Kowali, Nidy i Bilczy. Po mszy św. sprawowanej pod 
przewodnictwem Ks. Bp. Kazimierza Gurdy, strażacy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej 
ze Starego Korczyna, zanieśli na swoich ramionach trumnę z ciałem Księdza Wacława na 
cmentarz. Został on pochowany obok swoich rodziców. Dziękujemy mu z całego serca za 
wszelkie dobro jakie wyświadczył naszej parafii. Błogosławiona Karolino, której tak gorącym 
czcicielem był ks. Wacław wstawiaj się za nim u Pana, by mógł go oglądać twarzą w twarz  
w niebie.                                                                                                                              /red./ 

Z życia wsi… 
14 czerwca 2009 r. w miejscowości Nida został otwarty po re-
moncie wiejski budynek będący siedzibą Koła Gospodyń Wiej-
skich. Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Morawica p. Ma-
rian Buras, W-ce Kurator Oświaty p. Lucjan Pietszczyk oraz 
Radny wsi Nida p. Stanisław Kubicki. Budynek poświęcili ks. 
Proboszcz Jan Pragnący i ks. Wikariusz Rafał Nowiński. Po-
nadto w uroczystości udział wzięli: Przewodniczący Rady Gmi-
ny Morawica p. Janusz Wojtyś, Skarbnik Gminy Morawica  
p. Maria Adach, Sołtys wsi Nida p. Lidia Korban oraz p. Cecylia 
Korban, p. Daniela Kowalska i Zespół „Nidzianecki”. Uroczy-
stość poprowadziła przewodnicząca zespołu p. Helena Baran. 
Po ceremonii otwarcia zaproszono wszystkich na mały poczę-
stunek. Zgromadzonych gości zabawiała Kapela Korbanów.  

Bliżej Eucharystii… 
Embolizm – jest to rozwi-
nięcie ostatniej prośby Mo-
dlitwy Pańskiej, które zna-
ne było już w V w. Modlitwa 
ta jest prośbą o uwolnienie 
wiernych od zła i zwycię-
stwo nad pokusami. Nadto 
zawiera ona odniesienie do 
ostatecznego przyjścia 
Chrystusa. Embolizm koń-
czy aklamacja ludu: Bo 
Twoje jest królestwo, i po-
tęga, i chwała na wieki.  

Boży człowiek…  -  św. Tomasz Apostoł (3 lipca) 
Tomasz Apostoł był jednym z uczniów Jezusa i jego apostołem. 
Według Biblii nie było go podczas ukazania się zmartwychwstałe-
go Chrystusa apostołom. Gdy potem opowiadali mu o tym, nie 
chciał im uwierzyć, ale postawił warunek, że uwierzy, kiedy sam 
zobaczy Jezusa i dotknie Jego ran. Gdy Jezus pojawił się ponow-
nie, poprosił nieufnego Tomasza, aby włożył palce w miejsca po 
zadanych ranach. Tomasz zdumiony wypowiedział słowa: „Pan 
mój i Bóg mój”. W języku potocznym „niewierny Tomasz” stał się 
synonimem sceptyka. Papież Grzegorz Wielki skomentował to wy-
darzenie: „Więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza, niż 
wiara apostołów”. Tradycja przypisuje Tomaszowi przeprowadze-
nie ewangelizacji Partów i Indii. Jest przedstawiany w ikonografii  
z węgielnicą w ręku jako budowniczy, lub ekierką albo kątownicą. Niekiedy bywa malowany  
z mieczem i lancą jako narzędziami jego męczeńskiej śmierci. Jego zarost jest krótki, suknia 
biało-zielona, płaszcz jasnoniebieski. Modlitwa. Boże, niech każdy z nas, każdego dnia  
i w każdej godzinie będzie mógł powiedzieć za św. Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”. Amen. 

Zamyśl się… 
„W życiu bowiem 
istnieją rzeczy,  
o które warto wal-
czyć do samego 
końca.” 
     /Paulo Coelho/ 

Uśmiech… 
Pan Bóg stworzył Adama. Adam cieszył się światem jaki stworzył dla 
niego Bóg. Jednakże po pewnym czasie stwierdził, że bardzo się nudzi. 
Poskarżył się wiec Panu Bogu. Bóg na to: - Adamie. Mogę stworzyć ci 
istotę, która będzie inteligentna, piękna, będzie spełniała twoje życzenia, 
dogadzała ci i będzie ci posłuszna, ale to kosztować cię będzie rękę  
i nogę. - Adam myśli i myśli i w końcu mówi: - A co dostanę za żebro? 

Coś dla ducha… 
„Na szubienicy” 

Pewien książę w dzień swojego ślubu pokazał się w stolicy swojego królestwa ze stojącą przy 
swoim boku nową małżonką. Dwoje nowożeńców przejeżdżało powoli przez miasto w cu-
downej karecie, a po obu stronach ulicy olbrzymi tłum gotował im owacje. Kiedy jednak do-
jeżdżali do głównego placu, przerazili się. Na wysokiej szubienicy stał jakiś złoczyńca i czekał 
na wykonanie wyroku. Kat zarzucił mu już pętlę na szyję. Księżna wybuchła płaczem. Król 
zapytał sędziego, czy może uchylić wyrok, co byłoby prezentem ślubnym dla małżonki. Ten 
jednak odpowiedział mu stanowczo – nie -  Czy to znaczy, że istnieją zbrodnie, które nie mo-
gą być przebaczone? -  zapytała cichym głosem księżna. Jednak dwóch książęcych dorad-
ców przypomniało mu, że według starego miejskiego zwyczaju każdy złoczyńca może unik-
nąć wyroku, płacąc grzywnę w wysokości tysiąca dukatów. Była to niezwykle wielka suma. 
Gdzie można było ją znaleźć? Książę otworzył swoją sakwę i wysypał z niej wszystko. Nali-
czył osiemset dukatów. Księżna przeszukując swoją elegancką torebkę znalazła w niej pięć-
dziesiąt. - Czy nie wystarczyłoby osiemset pięćdziesiąt dukatów? – zapytała - Prawo mówi  
o tysiącu - odpowiedziano. Zmartwiona księżna wyszła z powozu i zaczęła robić składkę 
wśród paziów, rycerzy i przechodniów. Potem znów przeliczyła dukaty. Było ich dziewięćset 
dziewięćdziesiąt dziewięć. Nikt nie posiadał już ani jednego. - Czy to znaczy, że człowiek ten 
zostanie powieszony z powodu braku jednego dukata? - krzyknęła z przerażeniem księżna. - 
Takie jest prawo - odparł nieugięcie sędzia i dał katowi znak, aby rozpoczął wykonanie wyro-
ku. W tym momencie księżna zawołała - Przeszukajcie kieszenie skazańca, może on sam 
coś posiada . - Kat usłuchał jej prośby i po przeszukaniu jego kieszeni wyciągnął z niej jedne-
go złotego dukata. Tego ostatniego, którego brakowało, aby ocalić mu życie.  
W sercu każdego człowieka znajduje się wszystko to, czego potrzebuje do ocalenia swego 
życia. Jednak dobroć, miłość i szczęście są w niektórych ludziach jak zgaszony knot. Wystar-

czy jednak mały płomień, aby go znów zapalić.                                                  /Bruno Ferrero/ 
 


