
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek    22.0822.0822.0822.08 NMP Królowej (wsp. obowiązkowe) NMP Królowej (wsp. obowiązkowe) NMP Królowej (wsp. obowiązkowe) NMP Królowej (wsp. obowiązkowe)    
1730 + Zofię, Władysława Więcławskich, Janinę, Władysława Litwinów z int. rodziny 

1800  + Pawła Zawadzkiego, Anielę, Józefa Zawadzkich, Józefę, Bolesława Ramiączka  

z int. rodziny 

Wtorek  23.0823.0823.0823.08 Dzień Powsze Dzień Powsze Dzień Powsze Dzień Powszeddddnnnniiii    
 1730 +  Bożenę Piotrowską (1 r. śm.) z int. córki Karoliny z rodziną    
1800

 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 30-tą r. ślubu Aliny i Bog-

dana Węgrzynów z int. dzieci 

Środa  24.0824.0824.0824.08 Św. Bartłomieja Apostoła ( Św. Bartłomieja Apostoła ( Św. Bartłomieja Apostoła ( Św. Bartłomieja Apostoła (święto)święto)święto)święto)    
700 +  Tomasza Kubickiego z int. koleżanek  

1800 + Janinę, Piotra Pędzików, Stefanię, Michała Potoków z int. Pędzików   

Czwartek    25.0825.0825.0825.08 Dzień powszedni Dzień powszedni Dzień powszedni Dzień powszedni    
700 18-tą r. urodzin Moniki  

1800  + Tadeusza Tkacza z int. żony z dziećmi  
Piątek  26.0826.0826.0826.08 NMP Czę NMP Czę NMP Czę NMP Częstochowskiej (uroczystość) stochowskiej (uroczystość) stochowskiej (uroczystość) stochowskiej (uroczystość)     
1730 + Stanisławę, Annę, Andrzeja, Mieczysław,a Edwarda, Wincentego, Tadeusza Para-

dowskich, Władysława Korbana, Waldemara Bieleckiego, Helenę, Stanisława Kasprzyków 

z int. Korbanowej  

1800
 + Stanisławę, Zofię, Tadeusza, Władysława Malickich z int. Kubickich 

Sobota  27.0827.0827.0827.08 Św. Moniki  Św. Moniki  Św. Moniki  Św. Moniki (wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)(wsp. obowiązkowe)    
1500 + ks. Bogdana Piotrowskiego (16 r. śm.) z int. rodziny Piotrowskich 

1530 Na roczek dla Mai o bł. i zdrowie z int. rodziców 

1600
 + Tomasza Kubickiego z int. kolegów i koleżanek z Nidy 

1700 ślub Nowak Paulina i Ramiączek Piotr  

Niedziela  28.0828.0828.0828.08 XXII Niedziela Zwykła  XXII Niedziela Zwykła  XXII Niedziela Zwykła  XXII Niedziela Zwykła     
800

 + Henryka Stachurę z int. żony z dziećmi  

1000  Genowefę, Stanisława Sochów, Sebastiana Moćko, Wiktora Kowalskiego  

1200
 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 35-tą r. ślubu Henryka i Jo-

anny Dziewięckich z int. dzieci 

1600 Na roczek Mai Purgał o zdrowie i bł. w życiu z int. Purgałów 
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Wielka  
Boga-Człowieka 

Matko!  
Bogurodzico  

Dziewico.  
Bogiem sławiena 

Maryjo!  
Królowo Świata  

i Polski Królowo! 
Matko  

Chrystusowa  
i Domie Złoty!  

Przyrzekamy Ci… 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 22,19-23   /    Rz 11,33-36     Ewangelia:     Mt 16,13-20 
„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie 
uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Elia-
sza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za ko-
go Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na 
to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci te-
go ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 
Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.  
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane  
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił 
uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.” 

Komentarz… 
Pytanie: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” rodzi drugie pytanie: kim jest 
każdy z nas dla Pana Jezusa? Musimy ze wzruszeniem powiedzieć, że każdy z nas 
jest dla Niego jednakowo ważny. Przecież to dla nas Jezus stał się Człowiekiem. Dla 
nas cierpiał ludzkim cierpieniem i umarł ludzką śmiercią. Jesteśmy ważni dla Jezusa, 
bo On poprzez nas pragnie w świecie działać, kochać, pomagać, służyć. 
 

/ks. Jan Twardowski/ 

 

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

Ekstra… 
× 22.08 – Dzień Pracownika Ochrony 
× 23.08 – Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu 



A w parafii… 
▪ 15 sierpnia nasza parafia przeżywała odpust. Homilie na mszach świętych głosił ks. Jerzy 
Morański, salwatorianin z Bielsko-Białej. Młodzież ze scholi, z okazji odpustu, sprzedawała 
obrazy i obrazki z wizerunkiem Matki Bożej z brzezińskiego kościoła. Cieszyły się one dużym 
zainteresowaniem. Wierzymy, że kult Najświętszej Panienki będzie ciągle się rozwijał. Królo-
wo Wszystkich Świętych módl się za nami! 
▪  W ubiegłą niedzielę w całej Polsce odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz głodujących  
w Afryce, gdzie kryzys humanitarny dotknął 12 mln osób. W naszej parafii na ten cel zebrano 
1000 zł. Dziękujemy wszystkim darczyńcom. 
▪ W sierpniu został odnowiony przez majstra z Samsonowa klęcznik. 
▪ Dziękujemy mieszkańcom Brzezin od strony Morawica za zakup obrusów na boczne ołta-
rze, pod figurę św. Józefa i pod świeczniki. 

Ks. August Żołątkowski 
Urodził się 15 lutego 1828 roku  
w Kaliszu w Guberni Warszawskiej. 
Pochodził ze stanu szlacheckiego. 
Jego rodzice to Antoni i Dorota  
z Łąckich. Jako dziecko uczył się  
w szkole początkowej w Siewierzu 
w powiecie olkuskim Guberni Ra-
domskiej. Był proboszczem w Brze-
zinach 45 lat. Przybył tu jako kapłan 
z trzyletnim zaledwie stażem. Do-
prowadził do porządku kościół i jego 
otoczenie a także plebanię. Założył 
cmentarz parafialny i dbał o niego. 
W 1870 roku przeprowadził rozbu-
dowę kościoła, tzn. przedłużenie 
nawy głównej w stronę zachodnią 
oraz dobudowanie wieży i dzwonni-
cy. Przebudowane zostało również 
wnętrze kościoła, tzn. ołtarze, am-
bona, chór. Proboszcz podjął też 
próbę ratowania zabytkowej kaplicy 
Oraczewskich w Morawicy, gdy ma-
jątek znalazł się w rękach właścicie-
la wyznania mojżeszowego. W 1895 
r. został dziekanem dekanatu kie-
leckiego z pozostawieniem na po-
sadzie administratora parafii Brzezi-
ny. Zmarł w 23 sierpnia 1898 r.  
w wieku 70 lat. W tym roku mija 113 
rocznica tego zasłużonego kapłana. 

Relacja z pielgrzymki 
Piesza Pielgrzymka Kie-
lecka po raz XXX doszła 
na Jasną Górę. Tegorocz-
ne hasło pątniczej drogi 
brzmiało: „W komunii  
z Bogiem”. Z racji jubile-
uszu w tym roku pielgrzy-
mom towarzyszyły relikwie 
błogosławionego Jana 
Pawła II i błogosławionej 
Matki Teresy z Kalkuty. Po 
wkroczeniu do reprezenta-
cja każdej grupy piel-
grzymkowej złożyła kwiaty 
na grobie wieloletniego 
pątnika bp Mieczysława 

Jaworskiego, który odszedł do Pana 10 lat temu. Pod-
czas mszy na placu katedralnym para pielgrzymów 
zawarła związek małżeński, który Pan Bóg poświęcił 
obfitym deszczem. Zgodnie z kilkuletnią tradycją w 
Seceminie dołączył do pątników Pan Jezus pod posta-
cią Chleba Eucharystycznego. Na koniec kapłan nio-
sący monstrancję pobłogosławił nią wszystkich piel-
grzymujących. W pamięci zostaną na pewno niezwy-
kłe wieczorne apele, głębokie homilie, a także rozwa-
żania nad modlitwą „Ojcze nasz”. W tym roku piel-
grzymi podczas mszy świętych odmawiali tą modlitwę 
po łacinie. 13 sierpnia pątnicy kieleccy uroczyście 
wkroczyli na Jasną Górę i mogli upaść na twarz przed 
Panią Jasnogórską powierzając Jej swe intencje.  /KP/ 

Zakonnie… 
Bracia Serca Jezusowego – ich szczególnym zadaniem jest współpraca z duchowieństwem 
w różnego rodzaju instytucjach kościelnych. Duchowym motywem tej służby jest kult Naj-
świętszego Serca Jezusowego i wynagradzanie Bożemu Sercu za zniewagi, których doznaje 
od ludzi. Zgodnie ze swym charyzmatem bracia nie przyjmują święceń kapłańskich. Zgroma-
dzenie założył br. Stanisław Andrzej Kubiak 21 listopada 1923 r. Polskim błogosławionym  
z tego zgromadzenia jest męczennik II wojny światowej br. Józef Zapłata. Pełna nazwa: 
Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego (CFCI).                                                      /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Monika (27 sierpnia) 
Monika urodziła się ok. 332 r. w Tagaście, w ro-
dzinie rzymskiej, ale głęboko chrześcijańskiej. 
Jako młodą dziewczynę wydano ją za pogań-
skiego urzędnika, Patrycjusza, członka rady miej-
skiej w tym mieście. Małżeństwo nie było dobra-
ne. Mąż miał charakter niezrównoważony i popę-
dliwy. Monika jednak swoją dobrocią, łagodno-
ścią i troską umiała pozyskać jego serce, a nawet 
doprowadziła go do przyjęcia Chrztu. Miała 22 la-
ta, kiedy została matką św. Augustyna. Po nim 
miała jeszcze syna Nawigiusza i córkę, której 
imienia historia nam nie przekazała. Nie znamy 
także imion innych dzieci. Sam Augustyn wyznał, 
że imię Jezus wyssał z mlekiem matki. W 371 r. 
zmarł mąż Moniki. Zaczął się dla niej okres 16 lat, 
pełen niepokoju i cierpień. Przyczyną ich był Au-
gustyn. Zaczął on bowiem naśladować ojca, żył 
bardzo swobodnie. Poznał jakąś dziewczynę  
i miał z nią dziecko, pomimo że żyli bez ślubu. 

Zbolała matka nie opuszczała syna, ale szła za nim wszędzie, modlitwą i płaczem błagając 
dla niego u Boga o nawrócenie. Kiedy potajemnie udał się do Rzymu, a potem do Mediolanu, 
by się zetknąć z najwybitniejszymi mówcami swojej epoki, Monika odnalazła syna. Augustyn 
pod wpływem kazań św. Ambrożego w Mediolanie przyjął Chrzest i rozpoczął zupełnie nowe 
życie. Szczęśliwa matka spełniła misję swojego życia. Mogła już odejść po nagrodę do Pana. 
Kiedy wybierała się do rodzinnej Tagasty, zachorowała na febrę i po kilku dniach zmarła  
w Ostii w 387 r. Modlitwa: Boże, Pocieszycielu zasmuconych i Zbawco w Tobie nadzieję po-
kładających, któryś błogosławionej Moniki łzy pobożne o nawrócenie syna jej Augustyna mi-
łościwie wysłuchać raczył, daj nam za pośrednictwem ich obojga grzechy nasze opłakać i mi-
łosierdzia łaski Twojej dostąpić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje 
na wieki wieków.  

Zamyśl się… 
„Wiedzcie, że to co 
wystawia waszą wiarę 
na próbę, rodzi wy-
trwałość.”         /Jk 1,3/  

Uśmiech… 
Bitwa nad Bzurą, zmęczony kapelan prosi o podwiezienie na furgo-
nie wojskowym. Nalot. Woźnica ucieka i krzyczy: - Niech ksiądz 
ucieka, siedzi ksiądz na furze trotylu! Jak trafi pofrunie ksiądz prosto 
do nieba! Kapelan szybko zeskakuje wołając: - O nie daj Boże! 

Coś dla ducha… 
„Modlitwa” 

Dwaj zacni rabini spotkali się na wspólnej kolacji. Byli przyjaciółmi, więc rozmawiali na prze-
różne tematy, a potem dyskutowali do późna w nocy o istnieniu Boga. W końcu doszli do 
wniosku, że Bóg nie istnieje i udali się na spoczynek. Następnego dnia jeden z nich obudził 
się i szukał przyjaciela w domu, ale go nie znalazł. Wyszedł więc do ogrodu i tam go zastał. 
Ten odmawiał w  skupieniu modlitwy poranne. Zaskoczony tym, rabin zapytał: <<Co ro-
bisz?>>. <<Przecież widzisz, odmawiam modlitwy poranne…>>. <<Zdumiewasz mnie! Dys-
kutowaliśmy przez większą część nocy i doszliśmy do wniosku, że Bóg nie istnieje – a ty je-
steś tutaj i odmawiasz modlitwy poranne?>>. Ten drugi odpowiedział po prostu: <<Wybacz, 
ale co to ma wspólnego z Bogiem?>>.  
Ten, kto nie umie się modlić, odmawia tylko modlitwy. Krętacz C.S. Leiwsa podpowiada 
swemu bratankowi, diabłu-kusicielowi, by pamiętali albo myśleli, że taka była – papuzią natu-
rę ich dziecięcych modlitw!>>. 

 


